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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 *** 

    يف  والزميالت الزمالء أخواتي إخوتي

 اإلسالمية  سعود بن حممد اإلمام جامعة 

  واملسرات باخلريات أوقاتكم اهلل عمر

 الصاحل والعمل النافع العلم سبيل يل ولكم ويسر

 

 :ملادة  مذاكرتي أثناء اجتهادي شامال من ملخصا  إليكم

 * 222حنو  –النحو التطبيقي*  

 حسن حفظي. د: شرحها قام بواليت 

 يف احملاضرات املسجلة املقررة يف منهجنا

 راجية يل ولكم التوفيق والعون السداد
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 (2)احملارضة 

 ومعانهياوتعدادها معلها : اإن وأ خواهتا 

 

 :عملها 

 . اختصت بهحروف أال تعمل إال فيما واألصل في ال، إن وأخواتها حروف  -

 .في الحروف التي تختص بالدخول على األسماء أن تعمل فيها الجراألصل  -

 . سماء خاص  وال تدخل على األفعالإن وأخواتها تدخل على األ -

 .تختص بالدخول على األسماء فكان حقها أن تعمل فيها الجر لكنها عملت فيها شيًئا آخر إن وأخواتها -

 ؟في األسماء غير الجر  (إن وأخواتها)ت عمللماذا 

 .والوزن عدد الحروف :حيث من لفظا   .             لفظا ومعنى ألنها أشبهت األفعال : الجواب 

 .حرفين من ناحي  اللفظحرف واحد أو يكون أصلها ليست كطبيع  الحروف من حيث عدد الحروف فهي 

 .تدخل على المبتدأ فتنصبه ويسمى اسمها ، وترفع الخبر ويسمى خبرها  : إن وأخواتها  -

 :تعدادها 

  (باب الحروف الداخل  على المبتدأ والخبر)أو ( اني األحرف الثم)هذا الباب يسمى باب 

 :، وهي تعداد هذه الحروف  حسب (األحرف الثماني )باب سمى 

 (في  للجنسالنا وال، في بعض لغات العرب  إن، وأن، وليت، ولعل، وكأن، ولكن، وعسى)

  .سبع  شروط ذكرت في بابهاعمل إن وأخواتها ألنها يشترط لعملها ؛  ها باب مستقلل "ال النافي  للجنس" -

 . تعمل هذا العمل بدون شرط (وعسى ، ولكن، وكأن ، لعل ، ووليت ، وأن ، أن )بقي  الحروف  -

 . باتفاق تعمل هذا العمل ــــــــــ( ولعل، وليت ، ولكن ، وكأن ، وأن ، إن ) -

 . في المبتدأ والخبر؛ ألنها ال تعمل دائًما  يشترط لها شرط أي، "-تصغير لغ -وعسى في لغي  ":  قال المصنف" عسى" -

 

 :معانيها 

 .لتوكيد ل :( إِنَّ ، وأنَّ )

ِحيم}: نحو  ،توكيد نسب  الشيء ل إما َ َغفُوٌر رَّ
حِيم} :وكذلك قوله [ 371:البقرة] {إِنَّ ّللاه َ َغفُوٌر رَّ

 [13:المائدة]{ َفاْعلَُمواْ أَنَّ ّللاه

ِحيم}قولك ف ُ َغفُوٌر رَّ  . ليس فيه توكيد {َوّللاه

 ".إن محمدا موجود"؛ لنفي الشك  ، فيشك فتؤكد له" محمد موجود": أن تقول لشخصك:  واإلنكار لهاهذا األمر  الشك عنلنفي أو 

    ".إن ّللا ربنا"تؤكد له  منكرمع كافر يكون  أو

 . الستدراك والتوكيدل :( لكن)

أكدت  "لكنه لم يجئ": بقولك  ،" ئلكنه لم يج لو جاءني محمد ألكرمته": نحو  التوكيدو،  "زيد شجاع لكنه بخيل": نحو  االستدراك

 . المعنى المفهوم من الجمل  األولى

 ، والهمزة حذفت تخفيفا ثم أدمج الحرفان فصارا حرًفا واحًدا، " ال وكأن: "بعضهم يرى أنها مركب  من حرفين، هما  -

 . غير مركببسيط أنه حرف  :والصواب 

 . لتشبيه المؤكدل :( كأن)

إذ حذف منه وجه ( : تشبيه بليغ)كما يقول البالغيون  ، هذا فيه تشبيه، لكن" محمد أسد": ، فإذا قلتأن للتوكيد لتشبيه والكاف ل

 . شبهت وأكدتقد ف،  "كأن محمدا أسد": ، وإذا قلت شبهت  فقد، " محمد كاألسد: "، وإذا قلت  تشبيهالشبه وحذف منه أداة ال

 .للتمني  ( :ليت)

 : التمني واحد من أمرين

  ، "عائدليت الشباب ":  كقول المسن الكبير،  إما طلب ما ال طمع فيه

فقد تمنى شيئا صعب الحصول لكنه  "أمواال كثيرة فأفعل كذاليت لي ":  ، كقول الفقير المضجع ما هو عسير الحصول وإما طلب

 .ممكن
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  ( :لعل)

 . الترجي في المحبوب واإلشفاق في المكروه: بأنه  بر عنهع التوقعو ، األولىلكن التوقع هو  ،للترجي :وبعضهم يقول ،  للتوقع -3

َ ُيْحِدُث َبْعَد َذلَِك أَْمًرا": نحو قول اإلنسان  ،الترجي في المحبوب    . ألنه أمر محبوب ومرغوب فيه "لََعلَّ ّللاَّ

ْفَسَك َعلَى آَثاِرِهْم إِن لَّْم ُيْؤِمُنوا بَِهَذا اْلَحِديِث أََسًفا}: قول ّللا نحو اإلشفاق في المكروه و   [6:الكهف]{ َفلََعلََّك َباِخٌع نَّ

    . هذا ال يمكن أن يحصلفأن يكون هذا الحرص الشديد على إيمان الناس جميعا، من  الحبيب  يشفق ويرحماهلل سبحانه ف

 :نحو ،لىا من ّللا تعاخاص  إذا كان الحديث موجهً ،  كثير في القرآن الكريم، صحيح وهو معنى ، األخفش كما نسب إلى ،  لتعليلل -2

ُرون} : تعالى قوله ُر أَْو َيْخَشى}، { لََعلَُّكْم َتْعقِلُون} ،{ لََّعلَُّكْم َتَذكَّ  ، ال يرجو شيًئا سبحانهفإن ّللا لتتذكروا ، لتعقلوا ، : أي { لََّعلَُّه َيَتَذكَّ

 .لنتغدى :أي "أفرغ عملك لعلنا نتغدى": ، نحو قولهم  يمثلون لرأي األخفشوفهو الذي يأمر فيصير، 

كَّى}وتعالى  هقولك ، "هل"بمعنى : ، أي  الكوفيين، كما قال بعض  لالستفهام -3 ْكَرى*  َوَما ُيْدِريَك لََعلَُّه َيزَّ ُر َفَتنَفَعُه الذِّ كَّ  { أَْو َيذَّ

 .وّللا أعلم بالصواب ، يزكى هلوما يدريك : أي 

 . خاص بلغ  عقيلس عاًما عند جميع العرب وإنما لي لكنهمجرورا ، بعدها  يكون االسم: ، أي نها قد تجر أ (لعل)مما يقال في  -

 :  ومنه قول شاعرهم

 مُ شري كمُ بشيء أن أمَّ                  فضلكم علينا  لعل ّللاِ 

 . جاءت لعل هنا جارة

على اسم فهي من أفعال  لتفإن دخ،  أن تكون داخل  على ضمير: ، لكن بشرط  في لغ  بعض العرب" إن"تعمل عمل :  (عسى)

 :  من شواهد دخولها على الضمير قول الشاعر .المقارب 

  هاها فأزورُ آتي نحوَ وى كَّ تشَ        كأس وعلها نارُ  هافقلت عسا

دخلت عليه إال في محل نصب أو جر، وهنا  أتيال يف من أفعال المقارب ، نجعلهاضمير ال يكون في محل رفع حتى  (ها)الضمير 

 . خبرها (نار)اسم لعسى في محل نصب، و، فهو (عسى)

 : كذلك قول الشاعر 

 عسانيأقول لها لعلي أو        إذا ما ولي نفس تنازعني 

 . وقعت في محل نصب اسم لعسى ، لكنها هناجر أن تكون في محل نصب أو ياء المتكلم حقها و، دخلت على ياء المتكلم  (عسى)

 "إن"عمل عملت هنا " عسى"وبالتالي 

 

 كون فعال أو حرفا ؟ت فهل" إن"عمل " عسى"إذا عملت 

 :ثالث  أقوال النحويون في ذلك على 

 .ضعيف ــــــــــ (حرف) من يرى أن عسى دائًما -3

 .ضعيفــــــــ  (فعل) دائمامن يرى أنها  -2

 .األصوبهو ــــــــ و (وإن عملت عمل أفعال المقارب  فهي فعل، إن عملت عمل إن فهي حرف )من يرى أنها  -1
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 (2)احملارضة                                                                 

 " اإنَّ و أ نَّ "مهزة و فتح كرس ، ومواضع  حمك اخلرب ومعموهل من حيث التقدمي والتأ خري                              

 

 .أخبارها بينها وبين أسمائها تقديم أخبار إن وأخواتها عليها وتوسط * 

 "صالح إن عبد ّللا: "حتى في الشعر ، نحو لم يرد و ، مطلًقا ال يجوز : تقديم أخبارها عليها -3

 :بشرطين  يجوز، هذا أيًضا  االسم مؤخًرا الخبر، ثماألداة أوال ثم  : توسط أخبارها بينها وبين أسمائها -2

ا أن يكون الخبر ظرفً  -أ   .  ومجروًراا أو جارهً

مل]{ إِنَّ لََدْيَنا أَنَكاالً َوَجِحيًما}: نحو    [32:المزَّ

 .اسم إن ( أنكاال)، على السكون في محل جر مضاف إليه ضمير متصل مبني (نا)و، في محل رفع خبر إن وهو مضاف ظرف  (لدى)

 .[26:النازعات]{ إِنَّ فِي َذلَِك لَِعْبَرًة لَِّمن َيْخَشى}قوله و

 .مًعا الخبرأو هو ومتعلقه محذوف خبر، بأو متعلق  ، في محل رفع خبر( في ذلك)اسم إن ، والجار والمجرورالمتقدم ( عبرةل)

 .الظرف والجار والمجرور اليقع مبتدأ أو اسم ، فالبد أن يكون خبرا في الجمل  االسمي   -

  " .عسى أو ال"أن أال تكون األداة  -ب

 

 " .نوإ أن"همزة أو فتح كسر مواضع * 

 :وجوب الفتح ومواضع جواز الوجهين لمواضع وجوب الكسر ومواضع  قاعدة عام 

 . ويلها مع ما بعدها بمصدرتأامتنع إذا همزة إن ـــــــــــ  يجب كسر

 . وجب تأويلها مع ما بعدها بمصدر همزة أن ـــــــــــ إذا  يجب فتح

 .ويل وعدم التأويل التأ جازـــــــــــ إذا ( الفتح والكسر) الوجهانويجوز 

 

   : في عشرة مواضع "إن"يجب كسر همزة 

ا}: نحو، إما حقيق ، أن تقع في االبتداء  -3 ا ُمنِذِرين} [3:القْدر]{ أَنَزلَْناهُ فِي لَْيلَِ  الْقَْدر إِنَّ ا ُكنَّ َباَرَكٍ  إِنَّ ا أَنَزْلَناهُ فِي لَْيلَ ٍ مُّ { إِنَّ

 . لكسر ألنها وقعت في بداي  الكالمواجب  ا، " مجتهدإن محمدا "،  [1-3:الدخان]

ِ الَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنون نَّ أاَل إِ }: نحو ، به دادمسبوق  بشيء ال اعتأو    . أال استفتاحي  ال اعتداد بها [62:يونس]{ أَْولَِياء ّللاه

 :نحو  ولو أولناه بمصدر لكان مفرد ،ال بد أن يكون ما بعدها جمل  وليس مفرًدا،  "حيث"ألن ؛  "حيث"أن تقع بعد كلم   -2

 "جلست حيث إن محمدا جالس"

؛ ألنه يجب أن  في ذلك الوقت: ، يعني "جئتك إذ إن محمدا مسافر": ، نحو دال  على الزمن الماضي  ، وإذ "إذ"وقعت بعد إذا  -1

 .جمل  "إذ"يكون ما بعد 

ةِ  إِنَّ َوآَتْيَناهُ ِمَن اْلُكُنوِز َما } :نحو  مباشرة ، بعد اسم موصولإذا وقعت  -3   [76:القصص]{ َمَفاتَِحُه لََتُنوُء بِاْلُعْصَبِ  أُولِي اْلقُوَّ

، وال يجوز أن تكون مفرًدا، ولو أولناه بمصدر  ألن صل  الموصول يجب أن تكون جمل  أو شبه جمل  ، "لذي إن مفاتحها":  أي

 . مفرًدا لكان

 :، نحو   واجب  الفتح؛ فإنها تكون بعد االسم الموصول مباشرة، فإن كانت في أثناء الصل  " إن"ال بد أن تكون  -

 .هنا موصول حرفي  (ما)، "  أن حراء مكانهم ما ال أفعله"،  "جاء الذي عندي أنه فاضل"

 ."أن حراء مكانهمما ثبت ": وتقدير الكالم، في تأويل المصدر  (أن وما دخلت عليه)و

ا*  َواْلِكَتاِب اْلُمبِين*  حم}: نحو  ا وقعت جواًبا لقسم،إذ -5 ا ُمنِذِرين إِنَّ ا ُكنَّ َباَرَكٍ  إِنَّ   [1إلى  3:الدخان]{ أَنَزلَْناهُ فِي لَْيلٍَ  مُّ

 .؛ ألن جواب القسم يجب أن يكون جمل  في جواب القسموقعت 

 . واجب  الكسرتكون بعدها فإنها  "إن"هذه الصيغ متى وقعت : " قائلقال يقول أقول قل " ، محكي  بالقول إذا وقعت -6

يَقالَ } :نحو  ، على أنها مقول القول،  في محل نصب: ، أيكي  بالقول حم ِ  إِنِّ   [13:مريم]{ َعْبُد ّللاَّ
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َن اْلُمْؤِمنِيَن لََكاِرُهون َوإِنَّ  }: نحو  ،إذا وقعت حااًل  -7  ، واجب  الكسر" إن"، وبالتالي الواو هنا حالي   [5:األنفال]{ فَِريقاً مِّ

 .بداي  جمل  الحال  لوقوعها في 

 .واجب  الكسر لوقوعها في بداي  جمل  الصف   "مررت برجل إنه فاضل": نحو : نحو  ،وما دخلت عليه صف  " إن"إذا وقعت  -8

 . وال وبعد النكرات صفاتالمعارف أح الجمل بعد -

 :، نحوحينئذ يجب كسر همزة إن والفعل عن العمل، الم االبتداء تعلق  معلق بالم االبتداء ، إذا وقعت بعد عامل -9

كَ َقالُوا َنْشَهُد  } ُ َيْعلَُم  إِنَّ ِ َوّللاَّ كَ لََرُسولُ ّللاَّ ُ َيْشَهُد  إِنَّ هذه مواضع ثالث  يجب فيها  [3:المنافقون]{ اْلُمَنافِقِيَن لََكاِذُبون إِنَّ لََرُسولُُه َوّللاَّ

 . "لرسوله ، لكاذبون" علق بالم االبتداء، " يعلم" ؛ لوقوعها بعد عامل كسر همزة إن

 

 " . اعتقادي أنك مجتهد" مصدركال ، عن اسم معنى ليس: أي ، " ذات"إذا وقعت خبًرا عن اسم  -33

 خبر عن اسم ذات ،( إنه مجتهد) "مجتهد عبد ّللا إنه": نحو 

ابِئِيَن َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن أَْشَرُكوا }: وقوله تعالى  َ َيْفِصلُ َبْيَنُهمْ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ   [37:الحج]{ إِنَّ ّللاَّ

وما  "الذين" جمل  واقع  خبرا عن اسم ذات( إن ّللا يفصل بينهم) ، عليهوما بعده معطوف ، اسمها  (الذين)، حرف ناسخ  (إن)

   .عطف

 

 :في تسع  مواضع " نَّ أ"ب فتح همزة جي

 " يجب تأويلها مع ما بعدها بمصدر: " في القاعدة الجزء الذي يخصها 

 : نحو وال يجب تأويلها بمصدر، ألن الفاعل ال يكون جمل ، ؛  وما دخلت عليه فاعاًل  "أن"أن تقع  -3

ا أَنَزْلَنا َعلَْيَك اْلِكَتاَب ُيْتلَى َعلَْيِهمْ } جزوم وعالم  فعل مضارع م (يكفي)حرف نفي وجزم وقلب،  (لم) [53:العنكبوت]{ أََولَْم َيْكفِِهْم أَنَّ

  ،"إنزالنا" مصدرفي تأويل  (أن وما دخلت عليه)،  ضمير متصل في محل نصب مفعول به (الهاء)،  جزمه حذف حرف العل 

  . تأويلهوجب مرفوع  فاعلوالمصدر " أولم يكفهم إنزالنا": والتقدير

 . حكي  بالقول؛ لكانت منصوب لو كانت م األنه؛  بالقولغير محكي  أن تقع مفعول   -2

ُكْم أَْشَرْكُتم} :نحو   .ال تخافون إشراككم: أي [83:األنعام]{ َوالَ َتَخافُوَن أَنَّ

َن اْلِجنِّ }: نحو  ، أن تقع نائب  عن الفاعل -1 ُه اْسَتَمَع َنفٌَر مِّ  :والتقدير [3:الجن]{ قُلْ أُوِحَي إِلَيَّ أَنَّ

 ."قل أوحي إلي استماع نفر من الجن" 

َك َتَرى األَْرَض َخاِشَع ً } :نحو مبتدأ،  اعلى أنه ايجب تأويله :أي  ، أن تقع مبتدأ -3 لَت]{ َوِمْن آَياتِِه أَنَّ   [19:فُصِّ

 .مبتدأ مؤخر وهي" رؤيتك": أي (أنك ترى)جار ومجرور خبر مقدم  (ومن آياته)

 .اعتقادي اجتهادك محمد: أي ، " اعتقادي أن محمدا مجتهد: "نحو  ، أن تقع خبًرا عن اسم معنى -5

َ ُهَو اْلَحقُّ }: نحو ، أن تكون في محل جر بحرف الجر  -6
 ، "ذلك بكون ّللا هو الحق": تقديرال [6:الحج]{ َذلَِك بِأَنَّ ّللاَّ

ُكْم َتنِطقُون} :نحو ، أو مجرورة باإلضاف   ْثلَ َما أَنَّ ُه لََحقٌّ مِّ  ."مثل نطقكم": التقدير  [21:الذاريات]{ إِنَّ

يَعلَْيُكْم وَ اْذُكُرواْ نِْعَمتَِي الَّتِي أَْنَعْمُت } :نحو  له موقع من اإلعراب، أن تقع معطوف  على شيء -7 ْلُتُكْم َعلَى اْلَعالَِمين أَنِّ { َفضَّ

  [37:البقرة]

 ."نعمتي التي انعمت عليكم وتفضيلي: "أي 

َها لَُكمْ }: نحو  بداًل من شيء له محل من اإلعراب،أن تقع  -8 ائِفَتِْيِن أَنَّ ُ إِْحَدى الطَّ   [7:األنفال]{ َوإِْذ َيِعُدُكُم ّللاه

وإذ يعدكم ّللا إحدى الطائفتين كونها : " ، والتقدير منصوب  على أنها مفعول به "إحدى الطائفتين"واجب  الفتح لكونها بداًل من 

 ."لكم
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 (3)احملارضة 

         "  اإنَّ و أ نَّ "اتبع مواضع كرس و فتح مهزة 

 :في تسع  مواضع  وفتحها "إن"ز كسر همزة جوي 

  "  جهانالوإذا احتمل التأويل وعدم التاويل جاز ": قلنا في القاعدة 

  . لفتح له تأويل والكسر له تأويلفا ،؛ يجب الفتح بمصدر (أن وما بعدها)وإذا أولت ،  يجب الكسرف ؛جمل  (أن وما بعدها)إذا أولت  -

  

 : نحو لشرط، ا جوابفي الفاء الواقع  : أي الجزاء، "فاء"بعد أن تقع  -3

ِحيم َفأَنَّهُ َمن َعِملَ ِمنُكْم ُسوًءا بَِجَهالٍَ  ُثمَّ َتاَب ِمن َبْعِدِه َوأَْصلََح } حِيمإفَ } أخرى قراءةو [53:األنعام]{ َغفُوٌر رَّ ُه َغفُوٌر رَّ  { نَّ

 ، " فهو غفور رحيم": فيكون التقدير ،على معنى جمل  الكسر 

 :  ويكون الخبر محذوًفا تقديره" فالغفران والرحم : "يكون التقدير ف ، بمصدر (إن وما بعدها)على تأويل والفتح 

فالحاصل الغفران ": ، فيكون التقدير  المصدر خبًرا" لغفرانا"تقدر مبتدأ وتجعل بالعكس  ، أو" الغفران والرحم  حاصالنف"

 ."والرحم 

ِ َواْلَفْتح} شرطي ال إذاتدل على الزمان الماضي، و "إذ" ، أن تقع بعد إذا الفجائي  -2  ليست هي المقصودة،{ إَِذا َجاء َنْصُر ّللاَّ

 . التي تدل على المفاجأة "إذا الفجائي "المقصود  -

  : قول الشاعرنحو  

داً  هُ إَِذا          َوُكْنُت أَُرى َزْيداً َكَما قِيلَ َسيِّ  َعْبُد اْلَقَفا َواللََّهاِزمِ  أَنَّ

 . مفعول به ثالث (سيًدا)، ه األول ضمير مستتر تقديره أنا مفعول بوال،  رىألُ  ثانيمفعول به  (زيًدا)

فإذا هو عبد القفا "ويكون التقدير  ،جمل  ، تكون  روةكسجعلتها م فإن همزتها ويجوز أن تفتحها ،  تكسريجوز أن هنا ( هنإ)

 ، "واللهازم

 " .فإذا الحاصل عبودي "أو " العبودي  حاصل فإذا ": ويكون التقدير،  تؤولها مع ما بعدها بمصدروإن جعلتها مفتوح  

الم ابتداء يجوز لم يوجد بعده  فإنجعله من مواضع وجوب الكسر، ألن الالم ستعلقه وت ؛ بعده "الم"أن تقع بعد فعل قسم ال  -1

 : قول الشاعر نحو. الوجهان

ِك الَعلِيِّ  أَوْ  الِكِ        َتْحلِفِي بَِربِّ ي أَُبو َذيَّ  الَصبِيِّ  أَنِّ

 لماذا؟ ، ليس بعد القسم مطلًقا ، فانتبهفعل القسم  :، تحلفي ذلك الصبي: أي، ذيالك الصبي 

  .يجوز الوجهان؛ ف أما إذا كان بعد فعل القسم وال توجد الم بعده،  ؛ لوجب كسر الهمزةنه لو كان بعد القسم أل

 ، " بكوني أبا لذلك الصبي"وتأويله ، " أنيأو تحلفي بربك العلي " :بحرف جر  التقديرإذا فتحنا يكون 

 ،  واألصل في جواب القسم أن يقع جمل  ، جمل  واقع  في جواب القسموإذا كسرنا فهو 

 ،  يوجبون الكسر وال يجيزون الفتح البصريونولذلك 

 ..."  ،أني ، بأني على " ويكون التقدير ..." ، الباء ،على " والفتح يكون على تقدير حرف الجر إما 

 : نحو  ولو وجدت الالم بعده وجب الكسر ، وجب الكسر،لكان القسم بغير الفعل؛  لو

  "ّللا لموجود وّللا إن عبدَ "،  "ّللا لموجودٌ  أقسم باهلل إن عبدَ " 

 .كسر والفتحجاز ال "حلفت إن عبد ّللا موجود": لو قلتو

 :البد أن تكون ، وسبق ذكرنا القول في مواضع وجوب الكسر ، لكن هنا  أن تقع خبًرا عن قول -3

  . قواًل  المبتدأ يكون أن -أ 

 .قواًل  خبرها يكون وأن ، خبًرا عليه دخلت وما إن تكون أن -ب

 .واحًدا فيهما القائل يكون أن  -ج

 .وإما واجب  الفتح، إما واجب  الكسر  تكون فإنها هاشرط من ضإذا انتق، و الوجهانيجوز  بهذه الشروط

   (أحمد ّللا)فيهما واحد  والقائل، خبر عن قول  (هإن وما دخلت علي)مبتدأ، و (قول) "إني أحمد ّللاقولي ": نحو  

 . ليس قواًل  (علمي)،  "علمي أني أحمد ّللا": نحو  ، جب الفتح؛ واألول  انتفى القول لو

 . قول والمبتدأ،  ليس قواًل  "مؤمنٌ " خبر إنَّ : القول الثاني ، " قولي إني مؤمن": نحو  الكسر،؛ وجب انتفى القول الثاني  لو

 . القائل غيري "إن عبد ّللا" اختلف القائل فيهما "قولي إن عبد ّللا يحمد ّللا": نحو وجب الكسر،؛ أيضا اختلف القائل لو و

  .ال بد من اشتمال األمور الثالث ن إذ
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  ، يصلح للعطف عليه بمفرد مسبوق  "واو"أن تقع إن بعد  -5

 ،  تفتح الهمزةــــــــ  على المفرد السابق" إن" فإن عطفت

 .تكسر الهمزة ـــــــــ صارت جمل  مستأنف  ، عاطف بليست  استئنافي  "الواو" وإن جعلت

كَ *  إِنَّ لََك أاَلَّ َتُجوَع فِيَها َوالَ َتْعَرى} :نحو    [339 -338:طه]{ الَ َتْظَمأُ فِيَها َوالَ َتْضَحى َوأَنَّ

 ." إن لك عدم الجوع"تقديره " إن لك أال تجوع" مسبوق  بواو عاطف  على اسم سابق مفرد يصلح للعطف عليه هو "أن"

 .ــــــــــ تفتح الهمزة" وعدم الظمأ"تقديره  ، بمصدرمؤول جعلتها لو 

 .ـــــــــ تكسر الهمزة  يكون الكالم مستأنف "وإنك ال تظمأ فيها وال تضحى " غير عاطف  استئنافي جمل  جعلتها لو 

  

  ،" حتى"أن تقع بعد  -6

وتدخل على الفعل أ،  ابتدائي  أو استئنافي  أو تكون عاطف أحيانا  (حتى)،  "أموت وفي نفسي شيء من حتى": الفراء يقول 

 ):بقوله ال ضير على الفراء ف،  مرفوًعا، ولكل حاالت أومنصوًبا، المضارع فيكون 

  "مرض زيد حتى إنهم ال يرجونه": نحو  ، مبتدأ بها استئنافي  ألنها جمل ؛ كسر الوجب ــــــــ ابتدائي  " حتى"إذا كانت 

  (إنهم ال يرجونهحتى )،  جمل  مستقل  (مرض زيد)

ى َمْطلَِع اْلَفْجر} :نحو  ، وجب الفتحـــــــــ  وإن كانت جارة أو عاطف   "عرفت أمورك حتى أنك فاضل"، أو  [5:القْدر]{ َسالٌَم ِهَي َحتَّ

 ، " فضلكعرفت أمورك و": ، أي " عرفت أمورك حتى فضلك" يحتمل أن تكون عاطف  "حتى"

 " أمورك وصواًل إلى فضلكعرفت "تدل على الغاي   تكون جارةأو 

  . على ما قبله "حتى"بحرف العطف  معطوف: ، أي ، هذا المصدر مجرور بحتى  بمصدر "أن وما بعدها"ل ؤوعلى كال الوجهين ت

  

  المخفف ، "اأمَ "أن تقع بعد  -7

  تكسر الهمزة ،فـــــــــ  "أال االستفتاحي " ون بمعنىأن تكيحتمل 

 "أال إنك فاضل: "بمعنى  "أما إنك فاضل": نحو 

 .تفتح الهمزة فــــــــــ  "احقأ"حتمل أن تكون بمعنى وي

 ، " حقهًا أنك فاضل": بمعنى ، " نك فاضلأأما " :نحو 

 .مفعول مطلق لفعل محذوف (حقهًا)، ألن "فضلك يحق حقهًا"، أو " حقهًا فضلك"تأويل الجمل  في تأويل مصدر، و (أن وما دخلت عليه)

 

  .تفصيلفيها و، " ال جرم"أن تقع بعد قولك  -8

َ َيْعلَمُ الَ َجَرَم أَنَّ }: نحو 
 .  الفتح ـــــــــــــ النحويين علىأغلب يجوز الوجهان لكن  [21:النحل]{ ّللاه

 ما تأويل الفتح ؟ وما تأويل الكسر؟

 ،" ثبت"فاعل للفعل  في تأويل مصدر ( وما دخلت عليه أنَّ )وحينئذ تكون  ،" أو وجب ثبت"بمعنى  "جرم"الفعل يرى أن  :سيبويه 

 .فتفتح الهمزةــــــــــ  ثبت علم ّللا: أي، " ثبت أن ّللا يعلم"زائدة أو صل ، ال زائدة أو صل ، فيكون التأويل عند سيبويه ( ال)و

بحرف جر مجرورة  (وما دخلت عليه أنَّ )وحينئذ تكون ،  "ال بد"، ومعناهما مًعا " ال رجل" ل بمنز "ال جرم"يرى أن  :الفراء 

 .تفتح الهمزة ـــــــــ  علم ّللاال بد من : ، أي" من أن ّللا يعلمال بد : "تقديره ، مقدر

 

  :بمعنيين  أولها الفراء -

   ، " حلف أو نحو ذلكأو أ  أو وّللا أقسم "بمعنى  "ال جرم"كأن  ،" القسم" بمعنى -3

   .تكسر الهمزة ؛  ، وإذا كانت جواًبا للقسم تكون جواًبا للقسموحينئذ 

 .وتفتح الهمزة ،  قبلها مقدرة "من"تكون وحينئذ  ، "ال بد" عنيمب -2
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 (4)احملارضة 

         هبا وما يرتتب عليه  " الزائدة ما"، واتصال " اإنَّ "بعد " لم الابتداء"دخول 

 

 

 .المكسورة  "إنَّ "الم االبتداء بعد  دخول* 

 ؛ ن في باب إن وأخواتها تتزحلق لك،  بالم االبتداء؛ ولذلك سميت  مبتدأالم االبتداء األصل فيها أن تكون داخل  على ال -

لم يرد في و نماع حرفين يدالن على التوكيد، ويكرهون اجتتدل على التوكيدأيضا إن تدل على التوكيد والالم وأقوى منها،  "إن"ألن 

 .قد اجتمعا في بداي  الجمل  "إن والم االبتداء"أن يكون الحرفان  العرب كالم

 حتى يعرف معناها وتكون دال  على التوكيد،  األولىوهو ـــــــــــ  على تسميتها بالم االبتداءبعضهم يستمر  -

 .ال تزال دال  على التوكيد فكونها زحلقت لم يغير معناها و

 .وبعضهم يسميها الالم المزحلق 

 .المفتوح  " أهنَّ "المكسورة ، وال تقع بعد " إن"الم االبتداء تقع بعد  -

َعاء} ي لََسِميُع الدُّ  ،  اسم إن، وهو مضاف والياء مضاف إليه (ربي)، حرف توكيد  (إن) [19:إبراهيم]{ إِنَّ َربِّ

 " .إن"الم االبتداء، لكنها وقعت بعد  ، أو م مزحلق الال( لسميع)

 :  شروط معين وبأربع  المكسورة  "إن"بعد  االبتداء الممواضع دخول 

 :  ثالث  شروطلجواز وقوعها في الخبر  اشترطو،  "إن"خبر أن تدخل : الموضع األول 

  .(في مكانه) أن يكون الخبر مؤخًرا -أ            

ا ومجروًراسبق  ؟ هل يجوز تقديم خبر إن  . ذكرنا أنه يجوز بشرط أن يكون الخبر ظرف أو جارهً

  "محمدا لفي الدارإن " وإنما يجوز أن نقول ،  "في الدار محمداإن ل": نقول يجوز أن فال 

 .اغير منفي مثبتاكون أن ي -ب           

 .أن ال يكون داالهً على الماضي -ج           

َعاء لََسِميعُ إِنَّ َربِّي }:تعالى قوله نحو  َك }، [19:إبراهيم]{ الدُّ َك }، [73:النمل]{ لََيْعلَمُ إِنَّ َربَّ  ، [3:القلم]{ ُخلٍُق َعِظيم لََعلىَوإِنَّ

ا }   [21:الِحجر]{ ُنْحيِي َوُنِميُت َوَنْحُن اْلَواِرُثون لََنْحنُ َوإنَّ

 " :إن"أمثل  اليجوز فيها دخول الم االبتداء على خبر 

 . ؛ ألنه متقدم على االسم( لدينا)على الخبر "الم االبتداء"ال يجوز دخول { أَنَكاالً َوَجِحيًما َدْيَناإِنَّ لَ }: قوله تعالى 

َ } :وله وق
اَس َشْيًئا الَ َيْظلِمُ إِنَّ ّللاه   [33:يونس]{ النَّ

 .منفي ه؛ ألناالبتداء عليه دخول الم  خبرها، ال يجوز (ال يظلم)سمها، لفظ الجالل  ا (ّللا)حرف توكيد،  (إن)

 : قول الشاعرأما 

   َسَواءُ  لاَلَ ُمَتَشابَِهاِن َوالَ                   وأَْعلَُم إِنَّ َتْسلِيماً َوَتْركاً 
 .، لكنه شاذ يحفظ وال يقاس عليه على الخبر المؤخر المنفي "الم االبتداء"قد دخلت ف

{ َ
  [11:آل عمران]{ آَدَم َوُنوًحا َوآلَ إِْبَراِهيَم َوآلَ ِعْمَراَن َعلَى اْلَعالَِمين اْصَطَفىإِنَّ ّللاه

 .ماض ألن الخبر فعلعلى خبر إن هنا ؛ " الم االبتداء"دخول يجوز  ال

 

  :على الخبر الماضي بشرط  "الم االبتداء"بعض النحويين أجاز دخول 

 "إن صالحا لقد حضر": نحو  وإما مقدرة، ذكورةإما م  "قد"وجود كلم  

 ، " قد"، أو جوابا لقسم مقدر، وحينئذ ال تكون من بابنا، لكن من أجازها باعتبار وجود  بعضهم يجعل هذه الالم للقسمو

 :على أن ضهمنص بعقد فهذا أو لحضر ، أو الجتهد،   "إن زيدا لسافر": أما من قال

 .إذا كانت الالم لالبتداء يمنعونه الكوفيينو البصريين 

  "قد ليست ظاهرة": يعني ،" على إضمار قد والذي نحفظه أن األخفش أجازه": ابن هشاميقول 

 .فعل ماض ه؛ ألن أال يقال ذلك األولىلكن 

   "أن يحضر لعسىإن عبد ّللا "،  "الرجل لنعمإن صالحا ": نحو : نحو،  فعاًل ماضيا جامًدا يكون الخبرأو 

 .الالم دخلت على الفعل الجامد، و جامدفعل ماض لكنه هو متأخر والخبر 

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن" :تنبية   " !البيع أو النسخ أو النقل"وال أحلل محاولة فكه ألي غرض ، كما ال أحلل " المستند ُمَؤمَّ

        i.m.a.m2010@hotmail.com: اصل عبر البريد يمكنكم التو

31 
     مسيةزلط

 

 : ثالث  شروط لذلكويشترط  دخل على معمول الخبر،أن ت: الموضع الثاني

 .متقدما على الخبرالمعمول ن أن يكو -3
  .يكون داالهً على الحال الوأ -2
 .شروط الوضع األول: ـــــــــــــــ أي  .أن يكون الخبر صالًحا لدخول الالم -1
 

  "ضاربٌ  اً ن زيدا لعمرإ" :نحو 

" ضارب"و،  معمول لضارب: اعمر، و الخبر :مفعول به لكلم  ضارب، وضارب: ااسمها، عمر: ، زيًداحرف توكيد ونصب: إن

 ؛  على الحالوليس داال ، والمعمول متقدم على الخبر ، ماضيوغير  ومثبت مؤخر ؛ ألنه خبريصلح لدخول الم االبتداء 

 .ال يكون إعرابه حاال فال يجوز ، والمقصود أ "اآلن إن زيدا لعمرا ضاربٌ "فلو كانت 

 .عليها" الم االبتداء"تحقق جميع الشروط أعاله وبالتالي جاز دخول 

 "في الدار جالسٌ إن زيدا "

 .جار ومجرور، ومعمول لجالس: ارفي الد

 .، والخبر متقدم عليه الخبر ألنه متأخر عنعلى معمول الخبر ؛  "الم االبتداء"دخول  يجوز الهنا 

 "إن زيدا راكبا منطلقٌ "

 .الخبر؛ ألنها تعرب حاالعامل وهو ، مع كونها متقدم  على ال" راكب"أن تدخل الم االبتداء على كلم   زال يجو

  "إن زيدا عمرا ضربَ "

 .يدل على الماضي "ضرب" لخبرألن ا على معمول الخبر هنا حتى لو تقدم ؛أن تدخل الم االبتداء  يجوزال  

 .ز هذهأجا األخفشو 

 .مؤخرا  نأن يكو:  واحدبشرط  "إن" اسمأن تدخل على : الموضع الثالث

  [33:النور]{ إِنَّ فِي َذلَِك لَِعْبَرةً }: قال تعالى

 .اسم إن مؤخر وقد دخلت عليه الم االبتداء : عبرة

  "إن في الدار لزيدا جالس": كقولك .عن معمول الخبر أو على األقل أن يتأخر، وهذا جائز، بهذا الشرط فقط 

 معمول الخبرألن  ؛التحقت به الم االبتداء اسم إن : ، لزيداالخبرمعمول  :خبر، وفي الدار: جار ومجرور، جالس: في الدار 

 .تقدم عليه

 .بدون شرط، وهذا  ضمير الفصل أن تدخل على: الموضع الرابع

  "الفصل"ضمير  البصريون، و "العماد"يسمونه ضمير  الكوفيون -

  [62:آل عمران]{ إِنَّ َهـَذا لَهَُو اْلَقَصُص اْلَحقُّ }: يقول تعالى

 . جائز مطلقاوهذا  م داخل  على ضمير الفصل،حينئذ تكون الالويجوز أن يكون ضمير فصل ال محل له من اإلعراب،  (هو)

الخبر وليس على ضمير الفصل؛ وحينئذ يكون مما دخلت فيه الم االبتداء على خبره،  (القصص)مبتدأ و "هو"ويجوز أن يعرب 

 .تحققت شروط دخول الم االبتداء على خبر إن وقد ، خبر إن( لهو القصص)الجمل  كلها  ألن
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 .الزائدة على إن وأخواتها "ما"دخول * 

 .وليس الموصول  "الزائدة ما"عن  ناحديث -

 " ، وال النافي  للجنس عسى" :وأخواتها كلها ما عدا حرفين  الزائدة بإن "ما"تقترن  -

 ،  للدخول على الجمل اسمي  وفعلي  تهيأوت، واختصاصها  عملهابطل ي على إن واخواتها"ما الزائدة" إذا دخلت -

  .فتبقى على اختصاصها ويجوز فيها اإلعمال واإلهمال " ليت"حرف ال ما عدا

 

َماقُلْ }:  تعالى قال َما إِلَُهُكْم إِلٌَه َواِحدٌ  إِنَّ   [338:األنبياء] {ُيوَحى إِلَيَّ أَنَّ

 "يوحى إلي"دخلت على جمل  فعلي  فعلها مضارعفعن العمل،  "إن" كفَّت،  كاف  ومكفوف  "ما"

اآلن دخلت على الجمل  الفعلي  وبطل ، وقد قلنا بأنها تدخل على الجمل  اإلسمي  " إن" مل؛ ألنه بطل ع" كمإلهَ "لم يقل 

 .اختصاصها 

َما}: تعالى ولهقكذلك و   [6:األنفال]{ ُيَساقُوَن إِلَى اْلَمْوِت َوُهْم َينُظُرون َكأَنَّ

  ."َساقُوَن إِلَى الَْمْوتِ ي"ُجمل  فعلي  فعلها مضارع بعدها وجاء " نكأ"على الزائدة  "ما"دخلت 

 : ل الشاعراق

 قضى فسوف يكونيُ  لكنماو                       فوّللا ما فارقتكم قاليا لكم 

فيها حرك  اإلعراب،  مبني  ال تظهر "ما"في محل ما؛ ألن ، و عامل " لكن"تزال  الوإنما موصول ، ف هنا ليست زائدة" ما"

  "ولكن الذي يقضى فسوف يكون": والتقدير

 ،  ال يجوز حينئذ إال أن تدخل على الجمل االسمي ، و" ما الزائدة"حتى لو دخلت عليها فتبقى على اختصاصها  "ليت" عدا -

  .وإهمالها ويجوز إعمالها

 :قول الشاعرنحو 

 دِ إلى حمامتنا أو نصفه فق                 لنا  ما هذا الحمام قالت أال ليت

 .أهملت ليتإذا  "الحمامُ " ، ويجوز فيها أعملت ليتإذا ، " الحمامَ " كلم  الحمام يجوز فيها

   

 ؟" ليت"قياسا على  "الزائدة ما"إهمالها مع وجود  وأ" هابقي  أخواتإن و"هل يجوز إعمال 

 .عليها إعمالها بعد دخول ما نادر ـــــــــــــــ " نإِ "

 .يسوغه مطلًقاإعمالها، وبعضهم  نعيمبعضهم  ــــــــــــــ" أن ولكن ولعل وكأن"

 .لشبهها بليت ؛فقط  يهاف أجاز اإلعمال واإلهمالضهم بع ـــــــــــــــ" لعل"

 ."ليت"عدا ما في  إعمالها منع ــــــــــــ  األولىو
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         قبل جميء اخلرب وبعده   "اإنَّ "حمك العطف عىل امس 

 ."إنَّ "العطف على اسم * 

  .ألن التوابع حكمها حكم العطف ؛ كان األولى أن يكون اإلتباع -

  .عطف بيان، أو عطف نسق ، أو بدل ، أو توكيد ، أو نعت :أنواع  عالتوابو

 .تركوا بقي  التوابع األخرى، و فقط "العطف"على  لكن معظم النحويين لم ينصوا إال

 .يين اكتفوا بالحديث عن عطف النسقلكن النحو، بقي  التوابع ى طبق علينما ينطبق على العطف أن  :الصواب 

  ...."ثم ، الواو والفاء"احد من حروف العطف التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه وهو  :عطف النسق 

  أخواتهاليس خاصا بها وحدها وإنما يدخل فيه بأن نأتي بها ثم باسمها ثم بالتابع الذي يتبع اسمها ، وهذا  : العطف على اسم إن

 . "أن ، كأن ، لكن ، لعل ، ليت" 

  :ال يخلو من إحدى حالتين" إن"التابع الذي يتبع اسم المعطوف أو 

  .منصوًباالمعطوف يكون تعطف فأن  -3

 عند النحويينمجمع عليه هذا وع على اسم إن وتجعل التابع منصوًبا، بِ تْ تُ أن تعطف أو ب وذلك ،كلها " أخواتهاإن و"في  جائزوهذا 

 . بعد اإلتباع ماع أفي جميع األدوات؛ سواء أذكر الخبر قبل اإلتب

 .، فتعطف عليه بالنصب" اإن زيًدا موجود وعمر": ، ويجوز أن تقول "ا موجودانإن زيدا وعمر": أن تقول زيجوف

 : ويستشهدون بقول الشاعر

 ايوفصوالأبي العباس               يدا  والخريفَ  دَ وْ الجَ  الربيعَ إن 

 ، قبل أن يأتي الخبربالنصب بالنعطف  ( :الخريف)؛ ألنه وصف أو نعت لكلم  الربيع، تابع منصوب:  (الجود)اسم إن ، : ( الربيع)

عليه بعد ذكر الخبر  مضاف إليه، ثم عطف: ( أبي العباس) وهو مضاف ، مثنى،مرفوع وعالم  رفعه األلف؛ ألنه إن خبر :  (يدا)

 ( اوالصيوف) بالنصب أيضا

أيضا بالنصب ، ثم عطف "يدا أبي العباس"وقد عطف بالنصب، ثم ذكر الخبر ، عاطف  فيها الواو  "الربيع الجود والخريف: "الشاهد 

 .صب على اسم إن قبل استكمال الخبر وبعدههذا دليل واضح على جواز العطف بالنو، "اوالصيوف"

 .مرفوًعاالمعطوف يكون تعطف فأن  -2

 .أجازوا العطف أو اإلتباع بالنصبهذه اشترط فيها جمهور النحويين شروطا معين ، ولم يجيزوها كما 

 :ال بد من استكمال شرطين حتى تعطف بالرفع

 ."استكمال الخبر": وينصون عليه بقولهم ،قبل العطف  أن يكون الخبر مذكوًرا -أ

  .ال يجوز أن تعطف بالرفع إال كان قد تقدم ذكر الخبر، األداة ثم اسمها ثم الخبر ثم تتبعف

  ".ولكن وأنَّ  إنَّ ":  عند الجمهور  ثالث األداة واحدة منكون أن ت -ب

 .من كالم العربسماع الن تعطف بالرفع، وهذا مبنيٌّ على أ ناسخ ال يجيزون في بقي  الحروف الف

 :بعد استكمال الخبر  "ولكنَّ  وأنَّ  نَّ إ"على اسم بالرفع العطف على هد شوا

ِ }تعالى  هقول َن ّللاه اِس َيْوَم اْلَحجِّ األَْكَبِر  َوَرُسولِِه إِلَىَوأََذاٌن مِّ َ النَّ
  [1:التوب ] {هورسولُ  من المشركينَ  َبِريءٌ أَنَّ ّللاه

 .من الحروف الثالث :  الشرط الثاني ، الخبر قد ذكر :الشرط األول،  (بريء)خبرها ،  لفظ الجالل ( ّللا)، اسمها ( أن)األداة 

 .بعد استكمال الخبر  بالرفع معطوف :رسول ، الواو عاطف   (هورسولُ )

 : قول الشاعر

ََ  لنا األمَّ  فإن             ه وأمُّ  فمن يك لم ينجب أبوهُ   األبُ و النجيبَ 

 .سم إن نعت ال: ( النجيب )اسمها مؤخًرا،  :( األم)، مإن مقدخبر محذوف جار ومجرور متعلق ب: ( لنا)، األداة (: إن)

 .بعد استكمال الخبرعلى اسم إن معطوف بالرفع :الواو عاطف  ، األب ( واألب)

 : ل الشاعروق

 والخالُ  األصلِ  ي الطيبُ ولكن عمِّ       ل ؤوت بي في التسامي خرَ وما قصَّ 

 .خبرها :(الطيب األصل)،  اسمها مضاف إلى ياء المتكلم: ( يعم)، ( لكن: )األداة 

ر المستتر في الخبر، أو على ما سنذكره عند يأو على الضم "إن"على اسم  رفعبالمعطوف : الواو عاطف  ، الخال ( والخال)

 .التوجيه

 .والخبر ذكر قبل العطف بالرفع، "لكن"؛ فاألدة  استوفت الشروط
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أن، أو كأن أو لكن أو إن أو "ال يشترط أي شرط في العطف إذا كان المعطوف منصوبا، ومثله بقي  التوابع؛ سواء أكانت األداة  -

 .اإلشكال إذا كان المعطوف مرفوًعا، لكن هاال إشكال في كلها" ليت أو لعل

  

  : توجيه النصب

 .اسم إن منصوبألن التابع السم إن، و؛  بعد العطفأم  الخبر قبل العطفسواء ذكر ال إشكال فيه 

  :توجيه الرفع

 . بع يأخذ حكم المتبوعلتااعلى أن      ؟  كيف يكون مرفوعا واسم إن منصوبف "إن"نه مرفوع وهو تابع السم بأنقول 

 : على ثالث  أقوال التوجيه هذا اختلف النحويون في

 .إن اسم المرفوع تابعا لمحل ر المؤخأن يكون التابع  -3

 .قبل أن تدخل عليه كان مرفوعا، فيعطف على محلها "إن"اسم ن ، حيث إ "إن"أنه معطوف على محل اسم  ونير

 .مرجوحرأي ــــــــ .  ؛ ألن عملهم واحد" لكنوأن ون إ"في وهذا 

 منالحكم اللفظي والمعنوي، فبدال  ألنه ينسخوقلنا ناسخ ؛ اسم إن اآلن صار منصوبا، وقد ذهبت االبتدائي  بسبب دخول الناسخ، 

 .، فقد ذهب حكمه بسبب دخول الناسخمنصوبا صارمرفوعا  من كونهاسما إلن، وبدل  ارمبتدأ ص ونهك

 ؟دخل الناسح ونسخ هذا الحكم  قدوسم طوف على محل امع بأنهقول نكيف 

 ، "خبر إن"معطوف على الضمير المستتر المرفوع بالخبر ، التابع بالرفع  :أنالمحققون  يرى

أو ال تأتي الضمائر المنصوب  فخاص بضمير الرفع،  ستتاراالفي محل رفع؛ ألن يتضمن ضميرا مستترا و الخبر قبل ذكروقد سبق 

 .تحذف نعم، لكنها ال تكون مستترة قد، ستترةمالمجرورة 

 ولكن عمي الطيب :ففي قول الشاعر 

المرفوع على ما محله الرفع جائز ال ؛ ألن عطف " الخال"عطف عليه كلم  متصل في محل رفع، هو، : فيها ضمير تقديره "الطيب"

 . إشكال فيه

 .أن الناسخ قد أزال حكم االبتداء ؛ في هذه المسأل   األرجحلكن 

 

 . محذوف أو مقدر عرابه مبتدأ وخبرهإأن يكون التابع المؤخر المرفوع  -2

 "والخال كذلك"أو  ،" الطيب األصل الطيب األصل والخالُ  عمي ولكن": فيها  التقدير، يكون " الخال" كلم أي أن  

  

 . مع اسمها" إن"أن يكون التابع المؤخر المرفوع تابعا لمحل  -1

 .واسمها حال محل المبتدأ ، والمبتدأ حقه ان يكون مرفوعا " إن: "قالوا بأن 

 

 

اِس َيْوَم اْلَحجِّ األَْكَبِر }: تعالى هقولفي  ِ َوَرُسولِِه إِلَى النَّ َن ّللاه َن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسولُهُ َوأََذاٌن مِّ َ َبِريٌء مِّ
 { أَنَّ ّللاه

 ؟ جيه العطف فيهابالرفع، فما هو تو  معطوف "رسوله"

 .بسبب دخول الناسخحكم الرفع ؛ ألنه قد زال مرجوحالرأي وهذا  ـــــــ أضعف هذه األوجه محل اسم إن وهو فيإما أن يكون 

 .من سابقه قليال أقوىالرأي وهذا ـــــــ  إن مع اسمها محلفي وإما أن يكون 

 . ووصفه بأنه رأي المحققين المؤلف رجحه،  أقوى هذه األقوالـــــــــــ وهو  وإما أن يكون مبتدأ وخبره محذوف أو مقدر

 "ورسوله كذلك"أو  " بريء من المشركين ورسوله بريءأن ّللا"وتقديره في هذه اآلي  الكريم  

 

 .ينطبق على بقي  أخواتهافي هذه األقوال  "إنَّ "ى ما ينطبق عل -
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 (6)احملارضة 

           ابلرفع  العطف اتبع

 

 : بالرفع شرطينأو االتباع اشتراط النحويين لجواز العطف  ذكرنا في الحلق  الماضي 

 .أن يكون الخبر سبق ذكرهاستكمال الخبر،  -أ

 ".إن، أن، لكن"أحد الثالث  ة اأن تكون األد -ب

 :  فيه ثالث  أقوال، وقلنا  االسم التابع لما قبلهلرفع في لوهناك توجيه 

 .لم يعد االسم بعد إن مبتدأفمرجوح بسبب دخول الناسخ؛ قلنا و ، إما أن يكون معطوفا أو تابعا لمحل اسم إن -3

 .، وهو أقوى من سابقه  تابعا لمحل إن مع اسمهاأن يكون  -2

 .وهو أقوى األقوال،  يكون مبتدأ وقد حذف خبره أوإما أن يكون تابعا للضمير المستتر في الخبر، :  فيه وجًها من وجهين -1

، "استكمال الخبر " لم يشترط الشرط األول -ن علماء الكوف م -لكن الكسائي جمهور النحويين،ا ماشترطه العطف بالرفع شرطا -

 . لم يشترط أن يكون الخبر مذكورا قبل العطف بالرفع، وله أدل  قوي : أي

 :أدل  الكسائي على عدم اشتراط استكمال الخبر قبل العطف بالرفع 

ِ  الصابئونإن الذين آمنوا والذين هادوا و }: تعالى  همن القرآن الكريم قول -3 َصاَرى َمْن آَمَن بِاهللَّ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِملَ َصالِحاً َوالنَّ

ِهْم َوالَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنون  { َفلَُهْم أَْجُرُهْم ِعنَد َربِّ

 ،الثاني  معطوف  عليها  (لَِّذينَ أ)، وال تظهر عليها عالم  اإلعراب؛ ألنه مبني،  اسم إن مبني في محل نصب (الَِّذينَ )

فلم يذكر وهي آي  واضح  الدالل ،  "استكمال الخبر" فالشرط األول (َمْن آَمنَ )أتى قبل الخبر ( والصابئون)نلحظ ان العطف بالرفع 

 . بالرفعالخبر وقد عطف 

بِيِّ }قوله سبحانه  -2 َ َوَمالَئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعلَى النَّ
معطوف   راء المالئك هذه القراءة المشهورة عند معظم الق [56:األحزاب]{ إِنَّ ّللاَّ

 .إن أو إحدى أخواتها اةل الخبر وبعده، سواء كانت األدال إشكال فيها؛ ألن العطف بالنصب جائز قبل استكمابالنصب، و

َ َوَمالَئَِكتُ }: بالرفعولكن هناك قراءة أخرى 
بِيِّ إِنَّ ّللاَّ  [56:األحزاب]{ ُه ُيَصلُّوَن َعلَى النَّ

 : قول الشاعر -1

 بها لغريبُ  ارٌ يَّ فإني وقَ           ه رحلُ ى بالمدين  فمن يك أمس

 .( لغريب ) الخبر، ثم أتى بعدها ب( قيار)عطف عليها بالرفع كلم  ، ثم وإن واسمها 

 : قول الشاعر -3

 ما بقينا في شقاق بغاةٌ                    ا وأنتمأنَّ وإال فاعلموا 

 ؛  عطف قبل استكمال الخبر بالرفعوقد ضمير رفع منفصل؛ : أنتم الواو عاطف ، : ( أنتمو)اسمها،  : ونا، ناسخ   :أن(  أنا)

  .فإنا وإياكم: و عطف بالنصب لقالألنه ل

 

  قبل استكمال الخبر،العطف مثل الكسائي فأجاز  ءالفراأربع  شواهد، وقد شاركه  الكسائيعند  -

 .عالم  اإلعراب بأن يكون مقصورا ، أو ال تظهر عليه مبنيا "إن" أن يكون اسمب: لكنه اشترط 

َ َوَمالَئَِكتُ }القراءة غير المتواترة  فيتعالى ه قولفي الفراء يشكل عند هذا و
 ظاهرلفظ الجالل  فعند من قرأ برفع مالئكته،  {هُ إِنَّ ّللاَّ

 .عند من قرأها بالرفع إال هذه اآلي  الكريم   الفراءيشكل عند فال ،  اإلعراب

الياء خفي  اإلعراب، فإني وقيار، : خفي اإلعراب، وكذلك في قول الشاعر قدف{ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ َوالَِّذيَن َهاُدواْ }أما في اآلي  األخرى 

 .وإال فاعلموا أنا وأنتم: أيضا  في قول اآلخرو
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  .إحدى أخواتها قبل استكمال الخبر أو "إن"أن تعطف بالرفع على اسم  يمنعونجمهور النحويين  -

 .ال بد أن يكون الخبر متبوعا: أي

  ؟فماذا يقول المانعون في هاتين اآليتين 

ِ َواْلَيْوِم اآلِخرِ  الصابئونإن الذين آمنوا والذين هادوا و }اآلي    ، بالرفع على قراءة متواترة { َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِاهللَّ

َ َوَمالَئَِكتُ  إِنَّ }األخرى واآلي  
 ، شهدون بالقراءات متواترها وشاذهاالنحويين يست إال أنوإن كانت غير متواترة، { هُ ّللاَّ

 . "االقتراح في أصول النحو"كتابه  فيالسيوطي كما نص على ذلك 

 ، لكنها آيات قرآني  ، فكيف يوجهونها ؟ فيخرجون بهذا المخرج ضرورة شعري ؛ذه سيقولون هشواهد شعري ؛ كانت لو 

  :عندهم تخريجانوإنهم خرجوها على التقديم والتأخير، : يقول المصنف

 .على التقديم والتأخير: األول التخريج

 :تطبيق التوجيه األول 

َصاَرى َمْن آَمنَ الصابئون وإِنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ َوالَِّذيَن َهاُدواْ وَ } :قوله تعالى  ِ َوالَْيْوِم اآلِخرِ  النَّ   [62:البقرة]{ بِاهللَّ

هم وال هم اليوم اآلخر فال خوف علين هادوا والنصارى من آمن باهلل وإن الذين آمنوا والذي" -وّللا أعلم - يكون تقدير الكالم: قالوا

 .وتأخيريكون في الكالم تقديم وبعد ذكر الخبر،  "الصابئون"كلم  أصل فيكون  "يحزنون والصابئون كذلك

بِيِّ }: تعالى ولهقكذلك في  َ َوَمالَئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعلَى النَّ  { إِنَّ ّللاَّ

 "ون ومالئكته يصلون إن ّللا يصل": يكون التقدير

 ،التعظيم سبيلعلى ذلك يجوز وقد يذكر الجمع ويراد به الواحد، ف، ويقصد به الواحد  الخبر هنا جمع

 "قال رب ارجعني": وتأويلها عند بعضهم [99:المؤمنون]{ َقالَ َربِّ اْرِجُعون}: بقول ّللا سبحانهله ويستشهدون 

 .في اآلي  ، ويكون قدم وأخر" إن ّللا يصلون ومالئكته يصلون"حقها أن تكون مؤخرة و ؛خبربعد ذكر ال "مالئكته"المعطوف  فأتى

 

  بها لغريب فإني وقيار : قول الشاعرفي كذلك 

 . يكون فيه تقديم وتأخيرف" غريببها لغريب وقيارفإني ":  التقدير

 ا وأنتم بغاةوإال فاعلموا أنَّ : قول الشاعرفي و

   .تأخيروويكون فيه تقديم "  بغاة وأنتم بغاةأنا وإال فاعلموا ": يكون التقدير

  .كون خبر األول محذوًفا، أو مقدراأن ي: الثاني خريجالت

 :التوجيه الثاني  تطبيق

ابِئِإِنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ َوا} :قوله تعالى  ِ َوالَْيْوِم اآلِخرِ  والنصارى نَ ولَِّذيَن َهاُدواْ َوالصَّ  [62:البقرة]{ َمْن آَمَن بِاهللَّ

نصارى من آمن باهلل والصابئون وال: ، ثم يقال"( من آمن باهلل واليوم اآلخر"يقدر له خبر )إن الذين آمنوا والذين هادوا : " التقدير 

لكن الخبر ليس فقد عطف بعد استكمال الخبر ، لشروط استوفت احينئذ ، و مما قبل العطف "إن"خبر قد حذف  يكونف "واليوم اآلخر

 .مقدر إنمامذكورا و

بِيِّ }قوله في وكذلك  َ َوَمالَئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعلَى النَّ
 { إِنَّ ّللاَّ

 "ومالئكته يصلون عليه: ثم يقال ، (  "يصلي على النبي" خبره محذوًفا أو مقدرايكون ، إن ّللا ): كون التقدير ي

 فإني وقيار بها لغريب :في قول الشاعرو

 وجود الالم في الخبر، والم المبتدأ ال تقع في الخبر،:  هيومشكل  وهنا ،  "فإني غريب وقيار بها لغريب ": يكون التقدير 

 :واستشهدوا بقول الشاعر وإن كان ضرورة شعري  ،  زائدةالالم ليست لالبتداء وإنما : بقولهم  خرجوا من هذاف

  أم الحليس لعجوز شهرب

زائدة، فكما جاز في هذا الشاهد  وهي ليست الم االبتداء، وإنما دخلت عليه الالم،خبر، : مضاف إليه، ولعجوز: ، وحليسمبتدأ: أم

 .وفي هذا بعض التكلف                         .ريبوقيار لغ:  في قول الشاعرجاز 

 وإال فاعلموا أنا وأنتم بغاة :قول الشاعروفي 

 .وهذا ال إشكال فيه "وأنتم بغاةبغاة وإال فاعلموا أنا ": يكون التقدير 
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 .نعم  ؟ تؤيد هذا التخريج الذي ذكروهشواهد هل عند النحويين المانعين لهذا النوع 

 

 : قول الشاعر اآلخر

 فاننِوإن لم تبوحا بالهوى دَ            خليلي هل طب فإني وأنتما 

  : وجه الدالل 

 ؛ ألنها مفرد، ودنفان مثنى، " إني"في  للياء "خبرا  "بالحب مريضانأي : دنفان"أنك ال تستطيع أن تجعل 

 "  وأنتما" برا للياء وما عطف عليهاوال تستطيع في الوقت نفسه أن تجعلها خ

 ، وال تكون خبرا للثاني ألنه مفرد،  ألنهم ثالث خبرا أن تكون  يصلح فالاثنان،  دنفان، و ثالث : إني وأنتما

 "دنفان: ل  خبر الثاني عليه، ثم بعد يقول، حذف من األول لدال فٌ نِفإني دَ ": فيكون التقدير

 

 لغريبفإني وقيار بها : حتى نخرج من المشكل  فإن قول الشاعر

  .والتأخير ونترك الحذف من الثاني يمكن أن نوجهه على التقديم

 .إما التقديم والتأخير، وإما الحذف من أحدهما، الحذف من األول وبقاء الثاني دليال عليه: فالتوجيهان

 ، وال يتأتى فيه الثاني ألجل الالم  (أن يكون على التقديم والتأخير) يصلح له األولوهذا الشاهد 

 . ربهأم الحليس لعجوز ش: إال إن قدرت زائدة مثل قول الشاعر

 

بِيِّ }أما قول ّللا تعالى  َ َوَمالَئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعلَى النَّ
 { إِنَّ ّللاَّ

 .فال يتأتى فيه التقديم و التأخير ؛ ألجل الواو في يصلون، فال يصح إخبار بمفرد عن الجماع ، وّللا أعلم بالصواب

 .اب التعظيم، وقد ال يكونب منقد يكون ف

 

 : وهو قول الشاعر ، وعنده دليل واحد" إن أو أن أو لكن"األدة تكون لم يشترط أن  الفراء -

 في بلدة ليس بها أنيس            سني وأنت يا لميليتيا 

 .شعر، والشعر محل ضرورةال في ولكن قد يقال إن هذاوهذا دليل واضح جدا " ليت"فاألداة 
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 (7)احملارضة 

نَّ "يف ف ت 
ِ
            املكسورة" ا

 

 .بالسكون "إنْ " بحتصأي  "إنَّ "تخفيف  -

 "المؤكدة إنْ "و " النافي  إنْ "وحينئٍذ يأتون بالالم لتفرق بين ،  وال تعملفتهمل  "إنْ "تخفف  -

 ؟ها تخفيفما الذي يترتب على  

 .؛ لزوال اختصاصها ويقل إعمالها فيكثر إهمالهاـــــــــ المكسورة  تخفف إنَّ 

 :نحو ، حينئذ يجوز أن تدخل على الجمل االسمي  والجمل الفعلي و

ا َجِميٌع لََّدْيَنا ُمْحَضُرون َوإِنْ }قول ّللا    [12:يس]{ ُكلٌّ لَّمَّ

 ،  أهملت لما خففت لكن" محضرون لدينا إن الجميعَ "يعني " كال لما جميع لدينا محضرون وإنَّ ": تقدير الكالم وّللا أعلم

 .منصوب  تكونسعامل  "إنْ "أن كلم  كل هنا مرفوع ، فلو كانت :  دليلنا على إهمالهاو

 :ورد إعمالها في قول ّللا 

 .على قراءة{ ليفوينهم ربك أعمالهم  امَ لَّ  ُكالَّ  َوإِنْ }

 .ها خبر (ليوفينهم)اسمها، وجمل   (كالَّ )عامل  مع كونها مخفف ، و (إنْ )

 ؟ النافي  أو الشرطي  مخفف  عن إنْ ال ن إنْ هل هناك شيء نميز به بيوأهملت ف( إن)خففت إذا 

 . المخفف   ها؛ لتبين أن بعدها االمشرط أن تأتي ب وهو نعم

 ؛  لإلثبات وليست للنفي "نإ"االبتداء في الخبر؛ لتدل على أن بالم  أتيالنافي  ، ت" إن"المخفف  و" إن"للتفريق بين  -

 .م االبتداء ال تلحق بعد إن النافي  أبداألن ال

 : ل الشاعراق

 المجانينهو مستوليا على أحد إال على أضعف  إنْ 

 .هنا نافي  

   "محمد لمجتهد إن"

 .لوجود الم االبتداء هنا مخفف  ؛

  "موجودٌ  محمدٌ  إنْ "

 . هي النافي ، وبالتالي المخفف   هاتدل على أنن  لفظي  وال معنوي  ، وليس عندنا قريفي خبرها  ت بالالميؤولم ، أهملت هنا 

 . عكس عمل إنب، وعمل ليس " ليس"عند معظم النحويين ال تعمل، وعند بعض النحويين تعمل عمل  "إن النافي " -

 " لن يحضر إن زيدٌ " :كقولك الم االبتداء قرين  لفظي ، قد تغني عن -

 .ألنها لو كانت نافي  لم تأت كلم  لن ؛" لن"وجود كلم   :هنا  القرين  اللفظي 

 :قول الشاعر ، ك ليست نافي ها مخفف  ودل على أنت، من السياق  وقد تأتي قرين  معنوي  -

  مالك كانت كرام المعادن إنْ و               أنا ابن أباة الضيم من آل مالك

الشطر الثاني مع معنى معنى لتناقض " مالك كانت كرام المعادنوما "نافي  لو كانت فليست نافي ،  هاهنا قرين  معنوي  تدل على أن

 .األول  رالشط

 .ليست نافي مؤكدة مخفف  و هاأنمن الواضح ف

 : اسم إذا وليهافعل، وإذا وليها  المخفف  "إنْ "حكم 

 .أكثر منه أن يكون ماضيا ناسخاو "أو ظن وأخواتها كاد وأخواتها وأكان وأخواتها،" كثر كونه مضارعا ناسخاــــــ ـــــ إن وليها فعل

  [53:القلم]{ َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا لَُيْزلِقُوَنَك بِأَْبَصاِرِهمْ  نْ َوإِ } ّللا لاق

 " وإنه يكاد الذين كفروا ليزلقزنك بأبصارهم: "وتقدير الكالم " إن مخفف "

 " كفروا ليزلقونك بأبصارهمد الذين يكا ماو: "وسيكون التقدير  الكالم ؛ صحلما نافي  كانت لو ف

  .ال يصح أن تكون نافي للتأكيد ، وبالتالي ، فالم االبتداء مثبت منفي وآخره الكالم  الن أول
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َك لَِمَن اْلَكاِذبِين إِنْ وَ } :قال تعالى و ُظنُّ   [386:الشعراء]{ نَّ

 .الخبر فتنصب مفعولينخل  على المبتدأ و األفعال الدا فهي من،  فعل مضارع ناسخ (نظن)، "إن مخفف "

 . الخبر يه "نظنك"، حتى يكون عندنا اسمها مقدرا، وجمل  " نظنك لمن الكاذبين اوإنَّ ": والتقدير 

  .ناسخ اماضيأن يكون وأكثر ، مضارعا ناسخاالفعل بعدها كيثر أن يكون  -

ُ }تعالى  الق
 [331:البقرة]{ َوإِن َكاَنْت لََكبِيَرًة إاِلَّ َعلَى الَِّذيَن َهَدى ّللاه

 . االكثروهو  ــــــــــ ل ماض ناسخ، وجاء بعد إن المخفف فع: كان ، مخفف : إن 

  [56:الصافات]{ إِْن ِكدتَّ لَُتْرِدين}: قال تعالى

 . خبرها: اسمها، لتردين: من أفعال المقارب ، والتاء : ، وكاد المخفف : إن

 .من الثقيل  مخفف  تكونحينئذ و، " إنك كدت لتردين": والتقدير

  [332:األعراف]{ َوإِن َوَجْدَنا أَْكَثَرُهْم لََفاِسقِين}: تعالى وقوله 

 مفعول به أول، : أكثرهمفاعل له، : نايدل على اليقين،  فعل ماض ناسخ: وجدمخفف  من الثقيل  ، : إن 

 "وإنا وجدنا أكثرهم لفاسقين": والتأويل فيهاالمخفف  ، خبر إلن " وجدنا أكثرهم لفاسقين"مفعول به ثان، والجمل  : وفاسقين

  ؟ أن يكون غير ناسخ "إن المخفف "هل يجوز في الفعل الواقع بعد 

 .فأندر منهــــــــــــ اسخ أن يكون الفعل غير ماض وغير نو،  نادرــــــــــــ  كونه غير ناسخ وهو ماض

 : ومنه قول الشاعر

 ت عليك عقوب  المتندم حلَّ                ت يمينك إن قتلت لمسلما لَّ شَ 

 .نادر، وهو في الشعروهذا ، (قتل) غير ناسخ وليها فعل ماض،  مخفف  من الثقيل  : إنْ 

 ؟ أن يرد الفعل الماضي بعد إن المخفف  من الثقيل  وهو غير ناسخ "النثر"غير الشعر هل يجوز في 

 "وإن قعد لمحمد"،  "إن قام ألنا": كقولك 

  .أجازه (األوسط) لكن األخفشخاص بالشعر، ويقولون أنه ذلك،  يمنعونالنحويون : الجواب

 : ثالث  األخافش النحويون

 .سيبويه ــــــــ األخفش األكبر ، شيخ أبو الخطاب األخفش

  ــــــــــــ األخفش األوسط األخفش سعيد بن مسعدة

 .األخفش الصغير ـــــــــــ  ن سليمانعلي ب

 

فعل ماض غير ناسخ، وغيرهم من بقي   "إن المخفف "أن يأتي في الشعر وفي النثر بعد  أجازواوالكوفيون  األوسط األخفش -

 .بقي  البصريين ال يجيزون ذلكواألخفش بصري، و،  النحويين يمنعون ذلك

 .سخ بعدهاالنا غيرالفعل غير الماضي، و منه أن يقعأندر ، ونادر  "من الثقيل   إن المخفف"وقوع الفعل الماضي غير الناسخ بعد  -

  "ك لهيوإن يشينُ ،  كك لنفسُ إن يزينُ ":  قول بعض العربنحو 

   "، وإنك ليشينك نفسكزينك نفسكليإنك ": التقدير

 .يمكنهذا أندر ما ــــــــــ و جاء بعدها فعل مضارع غير ناسخ، وقد، " لهي"الالم في و ،" لنفسك"الالم في : بدليل "مخفف إن "

 . إال هذا الشاهد لم يرد كثيرا في كالم العرب وليس لهفيحفظ وال يقاس عليه،  همثلوبكالم نثري، استشهد له المصنف 

  "إن يغيب لصالح"، و"إن يحضر لمحمد" : فال يجوز أن تقيس عليه وتقول

 

 :وأحكامه  الفعللمخفف  أكثر ما يجيء بعدها إن المكسورة ا -

  . (ماضيا ناسخا)فعال يكون أن  كثراأل

  .قليلب وليس .فعاًل مضارعا ناسخاأن يكون  وأقل كثرة

                                                                  . منعوا البصريينبقي  ، والكوفيونواألخفش  وأجازه قاس عليهففي الشعر،  ، وقد ورد غير ناسخماضيا  أن يكون نادراو

 .ليس ماضًيا، وال ناسًخا يكونن أ يكنأندر ما و
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 (8)احملارضة 

         املفتوحة   " أ نَّ "تفيف

 

 ،  المكسورة "المخفف  إنْ "تخالف هي و،  بالسكون "نْ أ" بحتصأي  "نَّ أ"تخفيف  -

 .لكن بشروط  تهملتعمل وال أما هنا فالكثير أن ،  تعملال ولمكسورة أن الكثير فيها أن تهمل ا" المخفف  إنْ "في قد ذكرنا ف

  : وخبرها بعض الشروط "المخفف  أنْ "يشترط في اسم 

 .الكثير الغالب، فال يكون اسما ظاهرا ، وهذا هو  محذوًفا أن يكون اسمها ضميرا -أ 

 .أن يكون خبرها جمل  -ب

  :قول الشاعر

 ك هناك تكون الثماالوأنْ           ربيع وغيث مريع  كَ بأنْ 

 .بسبب أنك: أي: كبأنَّ  اأصله

 (تكون الثماال)جمل  فعلي  : خبر مفرد ، والخبر في الشطر الثاني : اسمها ، ربيع : لكاف مخفف  من الثقيل  ، وا( أن)

 ما المشكل  في هذا الشاهد ؟

 !لكنه في هذا الشاهد مذكورا ، حذوفا م اضمير "أنْ " اسم أنه يشترط أن يكونذكرنا 

 .ي شعرضرورة هذا نادر، وقد حكم عليه المصنف بأنه ــــــــــــ ف في أنك، والكاف في أنك الثاني  وهو الكاف

 .انتقض الشرطان في الشطر األول من البيت ، والشرط األول فقط في الشطر الثاني 

  .وليس جمل أن الخبر جاء مفردا ،  سم جاء ضميرا مذكوراأن اال: من ناحيتينشعري  ضرورة الشاهد يعد هذا 

 

 .فعلي  أو اسمي  سمها ضميرا محذوًفا، وخبرها جمل أن يكون ا :الكثير والغالب -

 .أن يكون خبرها جمل  : في الشرط الثاني 

 الخبر بعد أن مباشرة،  أتيي: أي ،  والخبر "أن"فإنها ال تحتاج إلى فاصل بين ؛ إذا كانت الجمل  اسمي   -

ِ َربِّ اْلَعالَِمين} :ومنه قوله سبحانه    [33:يونس]{ َوآِخُر َدْعَواُهْم أَِن اْلَحْمُد هلِله

 اسمي ، : ، ونوعها" الحمد هلل رب العالمين"جمل   :ا ضمير محذوف، وخبره: ، واسمها  مخفف  من الثقيل : أن

 .مباشرة؛ فلم يفصل بينهما بفاصل "أن"جاءت الجمل  بعد خبر، في محل رفع جار ومجرور : هللمبتدأ، : الحمد

 . ضمير الشأنالضمير المحذوف هو  "الشأن الحمد هلل رب العالمين :ه أي وآخر دعواهم أن": تقدير الكالم فيه 

   .على الدعاء داالأو  جامدها ، وإما أن تكون الجمل  الفعلي  فعل" أن"إما أن نفصل بينها وبين فالبد فعلي ، الجمل   إذا كانت -

  [19:النجم]{ َوأَن لَّْيَس لإِِلنَساِن إاِلَّ َما َسَعى} : قولهنحو 

 .لم يحتج إلى فاصل؛ ألنه فعل جامد، "ليس"فعلها  من الثقيل ، خبرها جمل  فعلي  مخفف : أن 

اِدقِين} : تعالى ول قو ِ َعلَْيَها إِن َكاَن ِمَن الصَّ   [9:النور]{ َواْلَخاِمَسَ  أَنَّ َغَضَب ّللاَّ

ِ َعلَْيَهاَغضِ  اِمَسَ  أَنْ َواْلخَ }بالتخفيف وقرئت قراءة أخرى   متضمن للدعاء،، وإنما جامد لكنه غير خبرها جمل  فعلي ، { َب ّللاَّ

 .ّللا عليها أن الشأن غضب: أي "عليها والخامس  أنه غضب ّللا": وّللا أعلمالتقدير و، "إن"لى فاصل بينه وبين لم يحتج إف

 :بفواصل  ال بد من الفصليدل على الدعاء؛ ف أو جمل  فعلي  فعلها جامدم يكن الخبر جمل  اسمي ، وال إذا ل -

 .وكلها حروف " لو"، " لم النافي " ،" لن النافي " ، " ال النافي "، " سوف"، "السين"،  "قد"

  .   "أنْ "ينها وبين أن تكون الجمل  الواقع  بعد أن المخفف  جمل  فعلي  فعلها متصرف ليس داال على الدعاء، ولم يفصل ب ندر جداي -
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 : المخفف  والجمل  الواقع  خبرا لها "أن"تقع بين التي الفواصل 

 "قد": الفاصل األول 

أُْكلَ ِمْنَها َوَتْطَمئِنَّ قُلُوُبَنا َوَنْعلََم أَنْ  َقالُواْ ُنِريُد أَنْ }سبحانه  لاق اِهِدين نَّ   [331:المائدة]{ قَْد َصَدْقَتَنا َوَنُكوَن َعلَْيَها ِمَن الشَّ

 ، المخفف   "أنْ "ـ، والسبب أن الجمل  الواقع  خبرا ل(قد)بكلم  الفعلي  الجمل    من الثقيل  فصل بينها وبين مخفف( أن)

 "ك قد صدقتناونعلم أنَّ ": ، والتقديرفعلها متصرف ال يدل على الدعاءجمل  فعلي  

 " السين وسوف: "الفاصل الثاني 

ْرَضى}كقوله سبحانه  ،" السين أو سوف"ويقصد به ،  (حرف تنفيس)ـ ا بمقد يفصل بينه مل]{ َعلَِم أَن َسَيُكوُن ِمنُكم مَّ   [23:المزَّ

 ،ضمير الشأن محذوف : المخفف  من الثقيل ، واسمها  (أن)

 .بالسينوبين أن المخفف  ا فصل بينه يس داال على الدعاء ،فعلها متصرف، ولجمل  فعلي   (منكم مرضى سيكون): وخبرها 

 "ال النافي : "فاصل الثالث ال

المخفف  من " أنْ "على أنها {  وحسبوا أن ال تكوُن فتن } وقراءة أخرى{  ال تكوُن فتن وحسبوا أ}ومنه قراءة من قرأ قول ّللا 

  . (فتن  تكون)جمل  : وخبرها ضميرا محذوًفا، : ها وحينئذ يكون اسم،  الثقيل 

  "لن: "الفاصل الرابع 

  [5:البلد]{ أََيْحَسُب أَن لَّن َيْقِدَر َعلَْيِه أََحد} :تعالى كقوله 

 ، فصل بينهما بلن  "أنْ "ـخبر ل "يقدر عليه أحد": والجمل  الفعلي ، مخفف  من الثقيل  : فعل مضارع، أن: يحسب

 " .أنه لن يقدر عليه أحد": والتقدير

  "النافي  الجازم  لم : " الفاصل الخامس

  [7:البلد]{ أََيْحَسُب أَن لَّْم َيَرهُ أََحد} تعالى هقولك

 ."لم"بينهما بكلم وقد فصل ، (هير) ال يدل على الدعاءلفعل متصرف  فعلي الالجمل  خبرها فصل بينها وبين مخفف  من الثقيل ،  (أن)

 "لو: "الفاصل السادس 

 { بُِذُنوبِِهْم َوَنْطَبُع َعلَى قُلُوبِِهْم فَُهْم الَ َيْسَمُعون أَن لَّْو َنَشاء أََصْبَناُهمأََولَْم َيْهِد لِلَِّذيَن َيِرُثوَن األَْرَض ِمن َبْعِد أَْهلَِها }قوله تعالى ك

 . يجب الفصلف يدل على الدعاء؛ فعل مضارع متصرف ال "نشاء"جمل  :خبرها مخفف  من الثقيل  ، (  أنْ )

 

 . قليلكلها يفصل بها، لكن بعضها الفصل به كثير، وبعضها الفصل به ،  هذه الفواصل التي ذكرها المصنف -

 ."لو"كلم   ـــــــــعند بعض النحويين  النادره في يفصل ب ما

   "ذكر لووقليل ": في ألفيته  ابن مالكذكر  -

 ؟ وخبرها "أنْ "تفصل بين  "لو"أو يعني أن قليال من النحويين يذكرون أن  ؟ قليل "لو"أن الفصل بكلم  بذلك هل يعني ف

 .سائر الفواصل ، ليس كالفصل ب أن الفصل بلو قليل: فيرى أن والده يقصد  -ابن الناظم- أما ابنه

منه على أبيه، وهو ال يقصد هذا، وإنما يقصد أن قليال من النحويين  مٌ هَ إنه وَ  :فقال عن كالم ابن الناظم ابن هشاموأما 

 .تقع فاصل قد  "لو"الذين يذكرون أن 

  . ممنوع ترك الفصلوم كثيرا، سواء أكان قليال أ جائز " :لو"ـ صل بومع ذلك فإن الف

  

 المخفف  جمل  فعلي  فعلها متصرف ال يدل على الدعاء ، " أنْ "إذا كان خبر  -

 :ويستشهدون له بقول الشاعر،  جدانادر  يفصل بينها وبين خبرها بفاصل فهذاولم 

 لؤْ سألوا بأعظم سُ قبل أن يُ                  ملون فجادوا ؤَ علموا أن يُ 

بفاصل،  هماليس داال على الدعاء، ولم يفصل بينه وبينمضارع متصرف من الثقيل  ، خبرها جمل  فعلي  فعلها مخفف   (أن)

   .وّللا أعلم بالصواب قوالن للنحويين، ـــــــــ "يؤملُ "فينصب بها  "أن"عمل ألنه لم يُ ألنه لم يفصل، أو جدا ؛ هذا نادر و
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 (9)احملارضة 

         "   لكنَّ "و" ك نَّ "تفيف

 

 ".كأنَّ "تخفيف * 

 

 .في خبرها أن يكون جمل واألصل في اسمها أن يكون ضميرا محذوًفا، لكن  ه يبقى عملهاأن "أنَّ "ذكرنا في تخفيف  -

 .يمكن إعمالها وإهمالهاو،  مفردا أو جمل ، ويمكن أن يكون خبرها مذكورا ، لكن  يبقى عملهاوتخفف فيجوز أن  "كأنْ " أما

   :ل الشاعروقمثال على إعمالها 

 كأن وريدي  رشاء خلب

 .مفردرشاء، وهو : نه مثنى، وخبرهابالياء أل جاء منصوبا:  عامل ، والدليل بقيتاسمها، : يديهر، و من الثقيل  مخفف  (كأنْ )

 :قول الشاعرمثال على إهمالها 

ٍَ ٌَ  ظبي ويروى                             ملَ السَّ  قِ تعطو إلى وارِ  ًَ  ظبي  كأنْ             ويوما توافينا بوجه مقسمٍ   . أيضا ، وظبيً 

 ، اسمها  (ظبي )وحينئذ ن ظبي  منصوب  ولم يتقدمها شيء، عامل  أل (كأنْ )تكون فبالنصب،  "ظبي ":تقوليجوز أن 

 . "ظبي "ـصف  ل "تعطو"خبرها، وقد يكون خبرها محذوًفا فتكون جمل   (تعطو إلى وارق السلم)وجمل  

 ، " كأنَّها ظبي "أو  "ها ظبي كأنْ ": تقدير، وال( ضمير محذوف: ) اسم كأنْ بالرفع ، ويكون " ظبي "ويجوز أن تقول 

 .ها وهو مفردخبر ( ظبي)و،  وهذا دليل على أن اسمها قد يكون مذكورا وقد يكون محذوًفا

 زائدة فصلت بينهما،  (أنْ )بالكاف، و اسم مجرور (ظبي )رف جر، وح (الكاف): يقولون، بالجر " ظبي "ويجوز أن تقول 

 "تعطو إلى وارق السلم كظبي ٍ": وتقدير الكالم

 : قول الشاعرنحو  جمل  اسمي  فال تحتاج إلى فاصل،خبرها إن كان فويبقى خبرها، أحيانا  "كأنْ " يحذف اسمقد  -

  .، ولعله أولى مشرق النحر وصدرٍ : وفي رواي                               انِ قَّ ثدياه حُ  كأنْ    النحرِ  مشرقِ  ووجهٍ 

خبر مرفوع وعالم  رفعه األلف ألنه  (حقان)ع وعالم  رفعه األلف ألنه مثنى، مبتدأ مرفو (ثدياه)حذف اسمها،  مخفف  ،( كأنْ )

 .جمل  اسمي  واقع  خبرا لكأنْ  (ثدياه حقان)جمل  المثنى، و

 

 ".قد"أو  "لم"ـفصلت ب ،كانت فعلي   ذا؛ فال تحتاج إلى فاصل، وإاسمي  الجمل  الواقع  خبرا لكأن المخفف   إذا كانت     -     

  [23:يونس]{ أََتاَها أَْمُرَنا لَْيالً أَْو َنَهاًرا َفَجَعْلَناَها َحِصيًدا َكأَن لَّْم َتْغَن بِاألَْمسِ }: تعالىقال             

  "لم"هما بـفصل بين ،( تغن باألمس)الجمل  الفعلي  : خبرها محذوف، و: اسمها مخفف  من الثقيل ،  (كأن)

 . "كأنها لم تغن باألمس": التقديرو

 : قول الشاعر

 اقد ألمَّ  ها كأنْ فمحذورُ      ى الحربِ ظل ولنك اصطالءُ هُ ال يَ 

من  انون التوكيد ال محل لهاتصلت به نون التوكيد، ومبني ؛ ألنه فعل فتجزم ، لكنه " يُهل"حقها أن تكون  (يهول)ناهي  ، : ال 

 ،  فاعل( اصطالء)،  مفعول بهضمير متصل في محل نصب : الكافو فهو فعل مضارع مبني في محل جزم ، اإلعراب،

أيضا مجرور باإلضاف ،  (الحرب)،  سم مقصورا هكسرة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر؛ ألنمجرور بالمضاف إليه ( ىظل)

 .ى مضاف، والحرب مضاف إليهظل: أي 

 .ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه :ء هاالمضاف، و مبتدأ وهو (محذورها)

 .خبر لهذا المبتدأ: ( قد ألم كأنْ )وجمل  

  "كأنه": ، والتقدير( ضمير محذوف)، اسمها المخفف  حرف ناسخ ال محل له من اإلعراب وهي عامل  ( كأنْ )الناسخ 

 ،، وقد ياتي لغير التقليل  وإذا دخل على فعل مضارع فالغالب للتقليل ، حرف تحقيق إذا دخل على الفعل الماضي( قد)والفاصل 

ُ الَِّذيَن َيَتَسلَّلُوَن ِمنُكْم لَِواًذا} :نحو  .هنا للتحقيق مع أنها داخل  على فعل مضارعف [61:النور]{ َقْد َيْعلَُم ّللاَّ

 .، واأللف األخيرة من أجل الشعر ويسمونها ألف اإلطالق ، وال محل لها من اإلعراب فعل ماض( ألمَّ )
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 " .لكنَّ "تخفيف *  

  

 : النحوييناثنين من عند إال  ، تهمل وجوًبافإنها " لكنَّ "إذا خففت  -

 . واجب  اإلهماللكنها ، يجوز تخفيفها  إذاً  . هولم يوجبا،  هاإعمالأجازا فقد ، يونس بن حبيب، وسعيد بن مسعدة األخفش

 ، {قتلهم ّللاَ  ولكنَّ }تشديد البقراءة حفص ، أما  {قتلهم ّللاُ  ولكنِ }ه قراءة من قرأ ومن": قال

 .الفعلي  خبرها (همقتل)اسمها، وجمل  : وحينئذ يكون لفظ الجالل  

 {قتلهم ّللاُ  ولكنْ } : وهناك قراءة أخرى بالتخفيف

 .أهملت ولم تعمل" لكنْ "ألن ( ّللاُ )خبر المبتدأ : ( قتلهم)جمل  ، و ن لفظ الجالل  جاء بعده مرفوعاحرف ناسخ مهمل؛ أل (لكن)

  

 

 ."إن واخواتها"تطبيقات على باب * 

 

 :صح أم خطأ 

 (صح. )يدالن على التوكيد  "إنَّ وأنَّ " -3

 (خطأ. )تدل على التشبيه " لكنَّ " -2

 (صح. )الكاف و أنَّ ؛ لذلك يقولون أنها للتشبيه المؤكد : من حرفين مكون  " كأنَّ " -1

 . التمني ال تدل على( خطأ. )تدل على التمني والترجي واالشفاق واالستفهام " لعل" -3

 .التمني طلب ما ال طمع فيه ، أو ما يمكن حصوله لكن بصعوب ( خطأ. )المقصود بالتمني طلب ما يمكن حصوله  -5

األصل فيها أنها من الحروف الناسخ  التي تدخل على المبتدأ فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها " عسى" -6

 :، أي  األصل أنها ليست من هذا الباب ، إال إذا كان اسمها ضميرا متصال منصوبا( خطأ. )، أو أنها من أفعال المقارب  

 .ع ، فحينئذ تكون من هذا الباب إذا دخلت على ضمير متصل ال يقع في محل رف

 " : إن واخواتها"عمل : اختر اإلجاب  الصحيح   -7

 .تنصب المبتدأ وترفع الخبر  -ب .                    ترفع المبتدأ وتنصب الخبر  -أ

 .ترفع المبتدأ والخبر   -د.                          تنصب المبتدأ والخبر  -ج

 : "إن وأخواتها"عملت :   اختر اإلجاب  الصحيح -8

 . ألنها أشبهت األفعال -ب.                      ن تعمل الحروف البد أ ألن -أ

 .ألنها حروف -د.                                        ألنها أفعال -ج

 ؟" إنَّ "بباب مستقل مع أنها تعمل عمل " ال النافي  للجنس"لماذا استقلت  -9

 .هذا العمل إال إذا تحقق فيها شروط ألنها لم تعمل 

 .اليجوز أبدا ( خطأ. )عليها مطلقا" إن وأخواتها"يجوز تقديم أخبار  -33

 :بينها وبين أسمائها إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا " إن وأخواتها"حكم توسط خبر  -33

 .ممنوع -ب.                               جائز -أ

 . واجب -ج

ا}: في قوله تعالى " إنَّ "زة ما حكم هم -32  ؟{ أَنَزْلَناهُ فِي لَْيلَِ  الَْقْدر إِنَّ

 .؛ ألنها في ابتداء الكالم واجب  الكسر

ِ الَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنون نَّ أاَل إِ }: في قوله تعالى " إنَّ "حكم همزة -31  واجب  الكسر ، لماذا ؟ {أَْولَِياء ّللاه

 " .أال"وال يعد بحرف االستفتاح ألنها في ابتداء الكالم ، 
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 (21)احملارضة 

       "   اإن وأ خواهتا"اتبع التطبيقات عىل ابب 

 

 

 " :حيث"بعد  "إنَّ "ذا وقعت إ -33

 .وجب وفتحها  -ب                                    .وجب كسرها  -أ

 .يجوز فتحها وكسرها  -ج

 : وهذا المصدر يعرب فاعاًل  مع ما بعدها بمصدر تتأول: ، أيفاعلً   "أنَّ "إذا وقعت  -35

 .يجب كسرها  -ب                                       .يجب فتحها -أ

 . يجوز فتحها وكسرها -ج

 :في بداي  جمل  الصل   "إنَّ "إذا وقعت  -36

 .وجب فتحها -ب                                     .وجب كسرها -أ

 . فتحها وكسرها يجوز  -ج

 :بعد القول أو محكي  بالقول فإنه  "إنَّ "إذا وقعت  -37

 .يجب فتحها  -ب                                      .يجب كسرها -أ

 .يجوز الوجهان -ج

 ؟  فهل فما حكم همزتها" وّللا"فقط مثل بل هو قسم ، ولم يكن في الجمل  فعل للقسم ، جواًبا للقسم  "إنَّ "إذا وقعت  -38

  .كسرهاجب ي -ب   .                                   فتحها يجب  -أ

  .الوجهان يجوز -ج

ا أَنَزلَْناهُ  *َواْلِكَتاِب اْلُمبِين  * حم}. نحو قول ّللا   ( 1 -3: الدخان) {إِنَّ

 ؟  ما حكم الهمزة هنا" أقسم باهلل إنكم طالبي" -39

 .الكسر ألنه لو كان بعدها الم لوجب؛ وليس بعدها الم (أقسم)وجواب القسم فيه فعل مذكور  ، ألنها جواب قسم؛  يجوز فيها الوجهان

ُ َيْشَهُد إِنَّ اْلُمَنافِقِيَن لََكاِذُبونوّللا يعلم إنك لرسوله }: تعالىقال  -23  ؟الهمزة هنا  ما حكم( 3: المنافقون){ َوّللاَّ

 .فعل قسم موجود هناك حتى لو كان ، لوجود الالم بعدها ؛  الكسرواجب  

 .يجب فيها الكسر؛ فبسبب الالم الموجودة بعدها العمل  نكان الفعل الذي قبلها معلًقا ع إذاو

 :فإنه  "حتى"بعد  "إنَّ "إذا وقعت  -23

 .ها يجب فتح -ب.                                       هاكسرب يج -أ

  .الوجهانيجوز  -ج

 .ها فتح يجب حينئذٍ وإن كانت عاطف  أو جارة ف ها ،كسريجب حينئٍذ فابتدائي   "حتى"فإذا كانت ، حسب نوع حتى ب

 : رى زيًدا كما قيل سيًداوكنت أُ  -22

 واللهازمنه عبد القفا أإذا  -ب                 واللهازمإذا إنه عبد القفا  -أ

    .االثنان جائزان  -ج

    " إذا الفجائي "بعد وقعت  الهمزة ألن

َك الَ َتْظَمأُ فِيَها َوالَ َتْضَحى* إِنَّ لََك أاَلَّ َتُجوَع فِيَها َوالَ َتْعَرى } -21   الهمزة هنا ؟ مما حك( 339-338: طه){ َوأَنَّ

  فتوح  ؛وإن جعلتها م، فهي في بداي  جمل  التعليل ؛ فإن جعلتها مكسورة ، ألنها وقعت في موضع التعليل  ؛يجوز الوجهان 

 .فهي مجرورة بجر مقدر
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 .وبشروط " إن"إال بعد حرٍف واحد  أتيالم االبتداء ال ت (صح)" . إن وأخواتها"يجوز دخول الم االبتداء بعد  -23

 : في األمثل  التالي  االتباع بالنصب حكم ما   -25

  "وخالًدا ليت صالًحا حاضرٌ "، " ليت صالًحا وخالًدا حاضران"،  "إن محمًدا مجتهٌد وعلًيا"،  "إن محمًدا وعلًيا مجتهدان"

 ؟" ناجحون والطالباتِ  لعل الطالبَ "،  "ناجحون لعل الطالِب والطالباتِ "

 "أو غيرها أو لعل أو كأنإن أو أن أو ليت "كانت األداة سواء أو، سواء ذكر المعطوف قبل ذكر الخبر أو بعده  جائزةكل هذه األمثل  

 .العطف بالنصبإذا كان 

 : ما حكم االتباع بالرفع في األمثل  التالي   -26

 .الخبر ذكر قبل العطف على رأي الجمهور و" إن"ألن األداة ؛  جائز "عبُد الرحمنوّللا مجتهٌد  إن عبدَ "

  .  الخبر  ألنه عطف قبل ذكر ؛ غير جائز؟ " الرحمن مجتهدان ّللا وعبدُ  إن عبدَ "

 .وا الجواز بثالث أدوات روقد حص "كأن"ألن األداة ؛ على رأي الجمهور ؛  ال يجوز" الرحمن ّللا مجتهٌد وعبدُ  كأن عبدَ "

    :ها من أدل قبل العطف بالرفع ولهم  يشترطا أن يذكر الخبرلم  الكسائي والفراء :غير الجمهور 

ابِئِ آَمُنواْ َوالَِّذيَن َهادُ إِنَّ الَِّذيَن }: سبحانه وتعالى  هقول ِ َوالَْيْوِم اآلخِرِ وواْ َوالنََّصاَرى َوالصَّ  (62: البقرة){ ....َن َمْن آَمَن بِاهللَّ

َ َوَمالَئِكَ }
بِيِّ تُ إِنَّ ّللاَّ   ؟ هم بهذه اآلياتستشهادما وجه ا، ف خرىاألقراءة الب (56: األحزاب){ ُه ُيَصلُّوَن َعلَى النَّ

 .بالرفع قبل استكمال الخبر  تانمعطوف "مالئكته"، و "الصابئون"

 في هذه األدل  ؟ ما توجيه المانعين، ف طفق الفراء والكسائيعند وهذا جائز 

 :لهم توجيهان 

 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من"والتقدير التاخير ، وكان حقها  "الصابئون"قدمت ، نه على التقديم والتأخير إ  -3     

  "والصابئون كذلكًحا فال خوف عليهم وال هم يحزنون آمن باهلل واليوم اآلخر وعمل صال

َصاَرىإِنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ َوالَِّذيَن َهادُ }: ، فيقدر في قوله أن يكون خبر األول محذوفا أو مقدرا  -2  تكون كلم ثم خبرا ،  {واْ َوالنَّ

إن الذين آمنوا والذين هادوا : "فيكون التقدير، هو خبرها اآلي  والخبر الموجود في ، جمل  مستأنف   "الصابئون"

 ." والصابئون من آمن باهلل واليوم اآلخر" ، بعدهاهذه مقدرة " واليوم اآلخر والنصارى من آمن باهلل

َ َوَمالَئَِكَتُه ُيصَ }في قوله تعالى و، الم االبتداء وتطرأ عندنا مشكالت  كلم  يصلون جماع  وّللا لفظ الجالل  واحد { لُّونَ إِنَّ ّللاَّ

 .تحدثنا عن توجيهاتها في الشرح

 : مخفف  "إنْ "بين صح  العبارات التالي  على أن  -27

    .تي بالالم الفارق  وأوفأهملت  "إنْ "ألنه خففت ( صح).  "لمجتهدٌ  زيدٌ  إنْ "

 .مؤكدة وليست نافي  "إنْ " على أنَّ قرين  تدل ي هو "لن"لوجود  (صح). " زيٌد لن يحضر إنْ "

  .تدل على أنها مخفف  من الثقيل لفظي  أو معنوي  قرين    يوجدال هألن (خطأ).  "زيٌد موجودٌ  إنْ "

 ؟ "ك مجتهدعلمت بأنْ : "في العبارة  "أنَّ "ما حكم تخفيف  -28

  .  مذكور ، وخبرها ليس جمل  " أنْ " اسم ألن؛ خاص بالشعر أو  ال يجوز

 ؟" محمًدا مسافرٌ  كأنْ  : "في العبارة  "كأنَّ "ما حكم تخفيف  -29

 .محذوفا ويمكن أن يكون " كأْن محمدا يذاكرُ "ويمكن أن يكون جمل  ، خبرها مفرًدا و، اسمها مفرًدا مذكوًرا ألنها عامل  ، ؛ جائز 

   

 ؟  فهل هذا جائز أم ال" زيَدا بخيلٌ  لكنْ  زيٌد شجاعٌ "لو قلنا  -13

 . يونس واألخفشإال عند ، وأعملتها  "لكن"خففت ألنك  ؛ال يجوز 
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 (22)احملارضة 

          "ل النافية للجنس"ابب 

 

 ،  دائم غير عملها ، لكن" إنَّ "تعمل عمل  "ال النافي  للجنس"؛ ألن " إن وأخواتها"في األصل تابع لباب هذا الباب  -

 (.أوضح المسالك) هكتابفي جعلها سبع  شروط إال ابن هشام يولم ،  شروطسبع  مشروط بو

إذا اختصت بالدخول على األسماء ، فل إال إذا اختصت بشيء معين بل في الحروف عام  أنها ال تعم ، األصل في حروف النفي -

 .األصل خولف كثيًرا، لكن هذا  "الجزم"خول على األفعال عملت في األفعال، وإذا اختصت بالد" الجر"األسماء عملت في

  .سماء ولم تعمل في األفعال في األعملت ووهي نافي ، واألفعال تدخل على األسماء  "ال"أن :  ومن المخالفات

 

 .نفي الجنس المذكور بعد ال  :معناها 

  .فتنصب اسمها وترفع خبرها " إن"تعمل عمل  :عملها 

 

 ؟" إن"عمل " ال النافي "لماذا عملت 

 .تدل على تأكيد النفي وال النافي  للجنس عكسها ، تدل على تأكيد اإلثباتو ؛ ألنها نقيضتها" إن"اًل على مْ عملت حَ إنها : قالوا 

 .تها، وقد يحمل النقيض على النقيضإنها أشبهت إن فعملت عملها؛ ألنها نقيض:  فيقولون، ذلك أنها تنفي كل الجنس 

 .العكس، و" غضب"مع  "رضي"يستعملون الحرف الذي تتعدى به  لكنهم أحيانا متناقضان "غضب"و "رضي": فمثال 

 .لكن قد يتناوبان " على"ـ أن تتعدى ب "غضب" حقو، " عن"ـ حق رضي أن تتعدى ب

ُ َعْنُهْم َوَرُضواْ َعْنهُ }تعالى  ولهق ِضَي ّللاه  ( 339: المائدة ) {رَّ

  ّللا أعجبني رضاها ولعمر           بنو قشيرٍ  عليَّ  رضيتإذا  :وقال الشاعر 

 .عمال النقيض؛ قياًسا على نقيضهاستعملت من باب است

 

 . يحمل النقيض على النقيضقد  مع أنها نقيضتها؛ألنه "إن"معامل   "ال النافي  للجنس"يعاملون  الغرض الذي جعل العربهذا هو  -

 . إذا توافرت فيها سبع  شروطجعلت ال النافي  للجنس في باٍب مستقل؛ ألنها ال تعمل هذا العمل إال  -

 

 " :إن"عمل " ال النافي "شروط عمل 

 .أن تكون نافي  -3

 ون غير نافي  ؟مكن أن تكفهل ي

  ..."عملتقوم، ال تجلس، ال تال " :كقولنا  اهي نتكون تكون  نعم ، قد

  اها عمرأحسابَ  أذوو لالمَ  إًذاً       لها  ال ذنوبَ  لو لم تكن غطفانُ : نحو  زائدةتكون وقد 

  .حقها أن ال تعملفشاذ، وإال إعمالها هنا مع كونها زائدًة 

 .كانت زائدة فحقها أن ال تعمل ذاوإ ، تعمل هذا العمل، وإنما تعمل الجزم الفناهي  " ال"نت إذا كا -

  .أن يكون المنفي بها هو الجنس -2 

 ؟  هل يمكن أن تكون نافي  لغير الجنسف

جنس الرجال في الحضور، وإنما نفيت أن يكون  لم تنفي، أنت " حاضًرا بل رجالن ال رجلٌ ": ، نحو  للوحدةنافي  قد تكون نعم ، ف

 .ا الحاضر واحد

 " .حاضرٌ ال رجل ٌ": ، فتقولوز إهمالها ، ويج" ليس"تعمل عمل فنافي  للوحدة، " ال"إذا كانت  -

اأن  -1  .ــــــــــــ يمكن حذف هذا الشرط  يكون نفيه نصهً

، يتبادر إلى ذهنك " ال رجلَ حاضرُ ": ل إذا قاف ،إال الظاهر نادخل في ني  المتكلم، فليس لنال  نحن، و وهذا شرط متعلق بني  المتحدث

 .أنه ينص على نفي الجنس، والشراح ألوضح المسالك لم يذكروا له نقيًضا، فلعله لو أسقط هذا الشرط ال يضير الشروط األخرى

 .ا حرف جرأن ال يدخل عليه -3

  ؛ "جئت بال زاداً "فال تقول  ، "جئت بال زادٍ "نحو ، يجر ما بعدهاو يتجاوزهاحرف الجر عليها فإذا دخل 

 .يتجاوزها فيجر ما بعدهاتقدمها وبالتالي ألن حرف الجر 

  .أن يكون اسمها نكرة  -5

 :يجب فيها أمران إذا دخلت على المعارف  -
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 . وجوًباتهمل وال تعمل شيًئا أن  -أ

 . وال يجوز عدم تكرارها "وفي الدار وال عمرٌ  ال زيدٌ ": فتقول،  ركرَّ أن تُ  -ب

 . أن يكون اسمها متصاًل بها  -6

  ،اًرا ومجروًرا أو ظرًفا جما فاصل حتى لو كان الفاصل نهيبفال يكون 

 : أيضا نحو  ، ويجب أن تتكررال تعمل  افإنهإذا فصل بينها وبين اسمها ؛  -

  (37:الصافات){ الَ فِيَها َغْولٌ َوالَ ُهْم َعْنَها ُينَزفُون}: ، وقوله تعالى  "في الدار قلم ال" 

 .يكون خبرها نكرة أن -7

  .يكون خبرها نكرةنشترط أن من باب أولى فاسمها نكرة  نا نشترط أن يكونإذا ك

 :فإذا انتقض شيء من هذه الشروط 

 .جزمت الفعل المضارع، وال تدخل في بابنا ؛ نافي  كانت للنهي وليست  إن

 .الخبر  تنصبالمبتدأ و ترفعف "ليس"إن كانت نافي  للوحدة، وليست نافي  للجنس عملت عمل و

 .االسم الذي بعدها، جر إن دخل عليها حرف جر و

 .إن فصل بينها وبين اسمها فإنها تهمل وجوًبا، ويجب تكرارها  و

 

 :بعض االستثناءات 

 .أن تفعل كذا ليس في متناولك: بمعنى "لك أن تفعل كذاال نوْ ": من كالم العرب أنهم قالوا -أ

 . ما دام مضاًفا إلى معرف  فهو معرف ، ومعرف  ، والكاف  مصدر مضاف إلى الكاف  (نول)

 هنا ، فما توجيه ذلك ؟" ال"لم تتكرر 

 ، "ال ينبغي لك: "ليس اسًما؛ ألن معناه بل أنه في صورته الظاهري  معرف ، لكنه في الحقيق  ليس بمعرف  : ا قالو

 .فال تحتاج إلى تكرار؛ المعنى داخل  على فعل في ي فه

ٌَ  ال أنتِ         لما  حتى ال أزالُ  ما شئتِ  أشاءُ : كذلك قال الشاعر -ب   ينمن شأننا شا شائيٌ 

 .ولو كانت تخصني  صرت أكره األشياء التي تكرهينهاإني من كثرة ما أرغب في األشياء التي ترغبين : معنى البيت 

  ؟ فما توجيه ذلك، ، ولم تتكرر " ال"ضمير، والضمائر معارف، وقد دخلت عليها  (أنت)

 .والشعر محل ضرورة شعر،أنه 

  "لهاٍن سَ وال أبا حَ  قضي ٌ " : قول عمر بن الخطاب رضي ّللا عنه -ج

، يوما ، فعرضت له مشكل  عمر بن الخطاب رضي ّللا عنه كان يستشير أبا الحسن علي بن أبي طالٍب رضي ّللا عنهأن : المعنى 

 .و الحسن موجوًدا فقال هذا الكالمولم يكن أب

  ؟فما توجيه ذلك  " ال"تتكرر  مع ذلك لم، " ومضاف إليه مضاف"معرف   (أبو الحسن)

 "ال مثل أبي حسن لها"يقدر قبلها نكرة ال تتعرف باإلضاف  بل كأنه ، أو كنيته،  بن أبي طالباسم علي ال يقصد 

 ،  وليس المقصود اسمه ذاته األمور، أو أن يكون المقصود بأبي حسن الذي يحللما حذفنا المضاف حل المضاف إليه محله، 

 ."ال فيصل لها"يقول فكأنه 

  "يِّ طِ للمَ  الليل َ  ال هيثمَ " -د

 .ال يوجد شخص مثل هيثم يحدو اإلبل لتسرع في السير: فقالوا،  (المطي)اء اإلبلدهيثم كان مشهوًرا بح

 ، فما توجيه ذلك ؟" ال"ومع ذلك لم تتكرر ،  معرف  (هيثم)

. "للمطي ال حادي الليل  ": فكأنه قال المقصود صفته، وصفته ليست من المعارف،وإنما ليس المقصود اسم الشخص نفسه، : وا قال

  في البالد ال أمي َ و نكدنَ           بيبٍ خعند أبي  أرى الحاجاتِ :  قول الشاعر -هـ 

 .فهجاه بقصيدة منها هذا البيت ؛ فلم يعطه هذا الرجل سأله  بيبخأبو 

  ؟ما توجيه ذلك فالنافي ، ومع ذلك لم تتكرر،  المعرف ، دخلت عليها  (أمي )

 " وال كريم الليل  في البالد": فكأنه قال ، صف  العلموإنما  ، لفظ العلم هنا مقصودالليس 
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 (22)احملارضة                                                         

عراب                                                           "   ل النافية للجنس"امس بناء واإ

 

 " .ال "بناء اسم * 

، "ال النافي "باب  سباب التي جعلتاألمن  اسبب - ا، ومرة يكون معرًبامرة يكون اسمها ف ،عملها ليس واحًدا : أنللجنس مستقالهً  .مبنيهً

  أن يكون مفرًدا، :بشرط لكنه قد يبنى ، كون منصوًباأن ي "ال النافي  للجنس"اسم في صل األ -

 : أي ،  يكون اسمها مضاًفا وال شبيًها بالمضافأن ال  :به  يقصدفي باب ال النافي  للجنس  واإلفراد

  "وال نساء غائبات"مثل  اسم جمعأو  "ال رجال موجودون": مثل  يكون جمع تكسير أو  "ال رجل مسافر": مثل  مفرًدا حقيق يكون 

 .ليس لها مفرد من لفظ النساء "امرأة"فنساء مفردها هو الذي ال مفرد له من لفظه ،  واسم الجمع

   "بقر وشجر"مثل  جنس جمعي اسمأو 

ا فإذا كان  . بالفتح ، وحينئد ينصب  (كان ينصب بهما )على  كذلك فإنه يكون مبنيهً

ا ع "ال"اسم هل يمكن أن يكون   ؟ لى األلف ألنه من األسماء الست مبنيهً

 . شبيه بالمضافأو  امضافال يكون المبني هنا : اف ، ونحن قلنابالحروف إال إذا كانت مض باء الست  ال تعرألن األسم؛  ال : الجواب

 .؛ فإنها تبنى على الفتح  واسم جنس جمعي، أواسم جمع ، أتكسير وجمع ، أحقيقي مفرد " ال"إذا كان اسم  -

 ، على الفتح  جمع المؤنث السالمجازوا في هذا الباب أن يبنى أقد ف :جمع مؤنث سالم "كان اسم ال  وإذا -

  "ال مسلماتَ "تقول و "ال مسلماتِ "تقول و "ال مسلماتٍ " : تقولف يجوز أيًضا أن يؤتى بالتنوين وأن ال يؤتى بالتنوينو

 

        للشيبِ  لذاتِ وال  فيه نلذٌّ          ه عواقبُ  الذي مجدٌ  إن الشبابَ : الشاعر  ولقنحو 

  .لكن األولى أن يبنى على الكسر، "ال لذاتَ "قول يجوز و

 

 ؟ جميع النحويين ُيجيزون الفتح والكسرهل 

 . أبو عثمان المازني عدا،  ال يجيزون إال البناء على الكسر فقط :البصريون 

 .ومن اسم الجنس الجمعي، ومن جمع المؤنث السالم ، ومن اسم الجمع ، ومن جمع التكسير ، انتهينا من المفرد الحقيقي 

 

 . يبنيان على الياءاً فإنهما مع : جمع المذكر السالم أومثنى " ال"إذا كان اسم  -

  "ال رجلين حاضران": نحو  

 . اسمها مبني على الياء في محل نصب؛ ألنها تعمل عمل إن (رجلين)نافي  للجنس  (:ال)

  "ال مسلمين غادرون"

 "إن"ها تعمل عمل اسمها مبني على الياء؛ ألنه جمع مذكر سالم، وهو في محل نصب ألن ( :نيمسلم)نافي  للجنس،  ( :ال)

 :ومن ذلك قول الشاعر 

  عُ ابُ تَ تَ  المنونِ  ولكن لروادِ            ا عَ تِّ مُ  بالعيشِ  نِ فيْ إلْ ى فال تعزَّ 

 .للجنس مبني على الياء ألنه مثنى اسم ال النافي  (إلفين)

 : قول الشاعرو

  م شئونُ هُ تْ إال وقد عنَ           باءَ آوال  ال بنينَ  الناسُ  يحشرُ 

مبني على الفتح؛ ألنه جمع  "ال"اسم( : آباء)؛ ألنه ملحق بجمع المذكر السالم ،  للجنس مبني  على الياء النافي  "ال"اسم ( : بنين)

  ".أفعال"تكسير على وزن 
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 ؟ اسم ال النافي  للجنس يلماذا بناألصل في األسماء أن تكون معرب  ف

 : ووجه الشبه بين األسماء والحروف متعدد  ، إذا أشبهت الحروفتبنى األسماء ألن ؛ بني اسم ال النافي  للجنس  -3

ا، ا، وقد يكون شبًها نيابيهً ا، وقد يكون شبًها معنويهً ا قد يكون شبًها لفظيهً   .وقد يكون شبًها افتقاريهً

 :، فهو متضمن معنى "ال من رجٍل في الدار": فكأنك قلت ،"ال رجل في الدار": إذا قلت، ف معنويشبه " ال"في اسم الشبه و

 .؛ ألنه يستغرق كل أفراد الجنس "من االستغراقي "

 إذا لم تظهر ، ف" من االستغراقي "تظهر بعدها  أنه أحيانا" : من االستغراقي "للجنس متضمن  معنى " ال النافي "والدليل على أن 

  .فإنها مقدرة لفظا ؛ 

 : نحو قول الشاعر 

  سبيل إلى هندِ  منال ال أوقال          عنها بسيفه الناسَ  ودُ ذُ فقام ي

 .، فدل ذلك على أنها إذا لم تظهر في اللفظ فهي مقدرة"ال النافي  للجنس"بعد ظهرت  "من االستغراقي ":  أنالشاهد 

 

عشر، أو  ، والتركيب سبب في البناء كتركيب خمس َ واسمها مركبان؛ ألنها  "النافي  للجنسال "بني اسم : بعض النحويين وعند   -2

 . "رجاًل  عشرَ  مررت بأحدَ ، " رجاًل  عشرَ  أحدَ  رأيتُ ،  رجاًل  عشرَ  جاء أحدَ ": نحو ، عشرَ  أحدَ 

ينفع جواًبا  دليل قويوهذا  ــــــــــــ".ال النافي  للجنس مع اسمها" بينائهما، فكذلك تركتسبب في ب هامع بعض"عشر أحد "تركيب 

 ؟ إذا كان اسمها مضاًفا أو شبيًها بالمضاف فلماذا أعربت، " من االستغراقي "إذا كانت ال متضمن  لمعنى : لمن يقول

  ؛معهما والمضاف والشبيه بالمضاف كل واحد منهما مكون من كلمتين، فال تركب، أكثر من لفظين  في يكون الالتركيب ن أل :الجواب

 .من الدليل األول أقوى الثاني ، لكنوالدليالن قويان

 

ا  -  ، فإن كان ينصب بالفتح  بني على الفتح،  وبناؤه على ما كان ُينصب به، اسم ال النافي  للجنس يكون مبنيهً

  .وإن كان ينصب بالياء بني على الياء، وإن كان ينصب بالكسر بني على الكسرة

 

 ." ال "اسم  إعراب* 

  .، وإما شبيه بالمضاف إما مضاف:  المعرب نوعان

 .لكسرة، وإما بالياء على حسب نوعه، وإما با إما بالفتح : وهو معرب منصوب 

 . شبيًها بالمضاف فإنه يكون منصوًباأو  مضاًفا "ال النافي  للجنس"إذا كان اسم  -

 : المعرب المضاف نحو 

  "غائبات ال طالباِت علمٍ "، " موجودون ي إجازةٍ ال مسافرِ " ،" موجودان ال قاتلَْي رجلٍ "، " جرم موجود ال صاحبَ "

ا  أحياًنا يكون مرفوًعا، هو ما اتصل به شيء من تمام معناه : الشبيه بالمضاف ومجروًرا، وأحياًنا يكون منصوًبا، وأحياًنا يكون جارهً

 : ، مثل وأحياًنا يكون معطوًفا

  . "ه مذمومٌ لقُ سًنا خُ ال حَ " : الثاني منه مرفوًعاأن يكون الشبيه بالمضاف الجزء  -أ

صف  مشبه ،  وهي" حسن"مرفوع على أنه فاعل لكلم   (خلقه)اسمها منصوب؛ ألنه شبيه بالمضاف،  (حسًنا)نافي  للجنس،  (ال)

 .مرفوع خبر ال النافي  للجنس( مذمومٌ )والصف  المشبه  ترفع الفاعل، 

  ."ال راكًبا جماًل موجودٌ " :نصوبا الجزء الثاني منه مأن يكون الشبيه بالمضاف  -ب

 ، ألنه اتصل به شيء من تمام معناه ليس مضاًفا ؛واسمها منصوب؛ ألنه شبيه بالمضاف، ( اراكب)لجنس، نافي  ل (ال)

 "موجود هو جمالال راكًبا "الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ، و راكب اسم فاعل يعمل عمل الفعلوبه لراكب،  مفعول (جماًل )

 ".ال خيًرا من زيٍد عندنا" : ، أو معمولين السم ال" ال"أن يكون الذي يتمم المعنى جاًرا ومجروًرا متعلقين باسم  -ج

 ،  الفتح وب بالنافي  للجنس منصأفعل تفضيل، لكن لكثرة االستعمال لم تأِت على وزن أفعل، وهي اسم ال  (خير)

 .الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو، و عامل ، فإنها تحتاج إلى فاعل "ال" ما دامتو،  جار ومجرور متعلقان بخير (من زيد)

ًَ " :أن يكون الجزء الثاني متمًما لألول  -د  "عندنا وثالثينَ  ال خمسً 

 .والشبيه بالمضاف حكمه أن يكون منصوًبا ، ألن كلم  ثالثين تممت المراد بخمس ، فصارت شبيه  بالمضاف

الواو عاطف ، وثالثين معطوف  على خمس ، والمعطوف على  (ثالثينو)، بالفتح  اسمها منصوب  (خمس )، نافي  للجنس ( ال )

 . بالياء لذلك نصبتوهي ملحق  بجمع المذكر السالم،  المنصوب منصوب،
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 (23)احملارضة                                                         

  مع تكرارها وال حاكم املرتتبة عليه " ل النافية للجنس"العطف عىل امس                            

 

 .ت إذا تكرر العطف على اسم ال النافي  للجنس* 

 ."ال حول وال قوة إال باهلل":  هوويذكرون مثااًل في هذا الموضوع ويطبقون عليه، 

، وأن يكون اسمها مفرًدا، وأن يكون متصاًل بها، وأن يعطف عليها مع تكرارها، وأن تكون ال  اجتمع فيه أن تكون ال عامل 

 .فرد   متصل  أيًضا باسم النكرة المالمعطوف

ال النافي   كررتمضاف، ثم عطف عليها بالواو، وشبيًها بالليس مضاًفا وال : يعني( حول)وقد دخلت على مفرد ، نافي  للجنس  (ال)

 .( قوة) على اسم مفرد، ودخلت مرة ثاني  

 

 " :ال حول وال قوة إال باهلل: "الوجوه الجائزة في نحو 

 : بال استثناء يجوز فيه خمس  أوجهما اجتمعت فيه هذه األمور 

 "إال باهلل وال قوةَ  ال حولَ : "فيقال  ، ؤهمابنا -3

 ".ال حولٌ وال قوةٌ إال باهلل":  فيقال ،رفعهما  -2

 ".ال حولَ وال قوةٌ إال باهلل" : األول ورفع الثاني بناء -1

 "ال حولٌ وال قوَة إال باهلل" :والثاني  وبناءاألول  رفع -3

ا على الفتح، ويكون الثاني منهما منصوًبا -5  "إال باهلل وال قوةً  ال حولَ " :فتح  مع التنوين : أي  ، أن يكون األول مبنيهً

 

 .ؤهما بنا: الوجه األول 

  .اسم ال الثاني  مبني  "قوة"، وكلم   اسم ال مبني  "حول"كلم   أن: توجيهه 

ن َقْبِل أَن َيأْتَِي َيْوٌم الَّ َبْيٌع فِيِه َوالَ ُخلَّ ٌ }تعالى  هقول: شاهده  ا َرَزْقَناُكم مِّ  ( 253: البقرة){  َوالَ َشَفاَع ٌ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ أَنفِقُواْ ِممَّ

ََ  عَ  َبيْ الَّ }: ورد فيها قراءة أخرى  (  253: البقرة){ َوالَ َشَفاَع ٌ  فِيِه َوالَ ُخلٌَّ 

 

 . رفعهما :لثاني الوجه ا

 .أ مبتدأيضا " قوة"وكلم  ، أمبتد "حول"، وحينئٍذ تكون كلم  ، وتكون الثاني  معطوف  عليها  أن تكون ال مهمل  -أ

 ؟ ، فكيف جاز االبتداء بالنكرة مع أن األصل في المبتدأ أن يكون معرف  نكرة "حول"كلم   :قد يسأل سائل 

النكرات في سياق النفي تدل على العموم، والنفي الذي دخل على كلم  بيع هو الذي أهلها لالبتداء ؛ ألنها صارت عام ،  : الجواب

 .، وهذا في باب المبتدأ والخبر ه وكذلك ما يشبهها، كأن يتقدم عليها استفهام أو نحو

 . ن على أنهما اسم لـ ال العامل  عمل ليسيمرفوعت" قوة"و " حول" كلمتاتكون ،وحينئٍذ " ليس" امل  عملع "ال"إما أن تكون و -ب

ا َرَزْقَناُكْم ِمْن َقْبِل أَْن َيأْتَِي َيْوٌم اَل َبْيٌع فِيِه َواَل ُخلَّ }:  حفص عن عاصمفي قراءة : شاهده  ٌَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آََمُنوا أَْنفِقُوا ِممَّ  {َواَل َشَفاَع ٌ  ٌ 

 .نفسه، فالحكم " ال"؛ ألنه مهما تكررت ذلك أيضا كلم  شفاع  ينطبق عليها و

 :قول الشاعروكذلك 

ٌَ         ً نَ علِ مُ  ك حتى قلتِ وما هجرتُ    ال جملُ في هذا و ليَ  ال ناقٌ 

ما دخلت عليه و الثاني   ف عليها، وتكررت الطِ دخلت عليها ال النافي  للجنس، وقد عُ  ىاألول مرفوعتان،" جمل"، و" ناق " تاكلم

 ."إن"لو كانت على الوجه األول لعملت عمل ال النافي  للجنس التي تعمل عمل ، فأنها عامل  فيهما : يعني، نكرة  مفرد وهي
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 ." األول ورفع الثاني بناء: الوجه الثالث 

 :ففيها توجيهان " قوة"، أما كلم   اسم ال النافي  للجنس" حولَ "أن : توجيهه 

 .الثاني  مهمل  ، وحينئذ تكون الكلم  التي بعدها مبتدأ " ال"أن نعد  -أ

، وحينئٍذ تكون كلم  وتكون الثاني  معطوف  عليها ،  والكلم  التي بعدها اسم لها" ليس"الثاني  عامل  عمل" ال"أن تكون  -ب

 .أ مبتدأيضا " قوة"وكلم  ، أمبتد "حول"

 :قول الشاعر  : شاهده 

  ال أبُ و لي إن كان ذاكَ  ال أمَّ              ه بعينِ كم الصغارُ هذا لعمرُ 

خبرها هو الجار والمجرور، فهما متعلقان بمحذوف ألنها اسم ال ، وخبرها  للجنس ُبنيت على الفتح التي دخلت عليها ال النافي  (أم)

 " .ال النافي  للجنس"لـ خبر 

 . العامل  عمل ليس" ال"اسم إما ألنها مبتدأ ، أو ألنها اسم مرفوع   المعطوف  على ال األولى التي جاءت بعد ال (أب)أما كلم  

 :  اآلخر و قول

  وال صدرُ  ال يدينِ نابا وأنتم ذُ             عامرٍ  بنَ  بالٍء يا نميرُ  بأيِّ 

 .يبنى على ما كان ينصب به " ال النافي  للجنس"قلنا بأن اسم 

 اسم ال النافي  للجنس مني  على الياء ألنها مثنى ،( يدين)

 .فتكون اسما لها " ليس"مبتدأ ، ويجوز أن نعدها عامل  عمل " صدر"مهمل  فتكون كلم  " ال"يجوز أن نعد ( صدر)

 

  . والثاني وبناءاألول  رفع :الوجه الرابع 

 .كالتوجيهات السابق  : توجيهه 

 :قول الشاعر : شاهده 

  ه أبًدا مقيمُ ب وما فاهُ             فيها وال تأثيمَ  لغوٌ فال 

 ،  السابق "ال"مع إهمال  أوإما أن يكون مبتد إما أن يكون اسًما لـ ال العامل  عمل ليس، (لغو)

 .مبني على الفتح "ال" اسم (تأثيمَ )

 

ا على الفتح، ويكون الثاني منهما منصوًباأن يكون األول  :الوجه الخامس   . مبنيهً

 : قالوا، وجماع  من النحويين ويونس بن حبيبكبعضهم يخصه بالضرورة، ، و أضعف هذه الوجوهوهو 

 .إن التنوين الموجود هنا مثل تنوين المنادى إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه 

  . وننصب الثاني، سيكون حينئٍذ اسم ال النافي  للجنس و أن نبني األول على الفتح: توجيهه 

 :  الشاعر قول شاهده

  عرق على الراقِالخُ  اتسعَ             ًَ   لخُ وال  اليومَ  ال نسبَ 

( ال الثاني )عاطف ، ( الواو)،  ، فال إشكال فيهاللجنس ، وهي حينئٍذ اسم لـ ال النافي  جاءت مبني  (نسب)نافي  للجنس ، ( ال األولى)

 .نافي  للجنس أيضا 

 : لنا فيها واحد من توجيهين (خل )وكلم  

أيًضا نافي  للجنس، وتنوين كلم  خل  للضرورة الشعري  حتى يستقيم الوزن، وإال حقها أن تكون مبني  على " ال الثاني "إما أن  -أ

 . ، وجماع  من النحويون اتبعوه في ذلكين من البصري وهو يونسهذا عند ــــــــــــ  الفتح فقط بدون تنوين

 ؛ كلم  نسب محلها أن تكون منصوب و؛  "نسب"على كلم   "خل "زائدة ، والواو عطفت كلم   "الثاني ال "أن نقول  -ب

 .بقي  النحويينــــــــــــ وهذا عند  ها اسم الألن
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 (24)احملارضة                                                         

 باع عىل امسها  بدون تكرارها والت  " النافية للجنسل "العطف عىل امس                            

 

 .النعت، وإما التوكيد، وإما عطف البيان، وإما عطف النسق، وإما البدل إما : التوابع

 .وعن البدل، وعن التوكيد إذا وجد،  ، وعن عطف البيان النعتعن ثم  ، إذا لم تكرر العطف على اسم ال النافي  للجنسسنتحدث عن 

 . فإنه يجوز لها خمس  أوجه ؛ وتكررت ال مرة ثاني ،  عطفنا على اسم ال النافي  للجنس إذا: قلنا سابقا 

 

 .إذا لم تكرر العطف على اسم ال النافي  للجنس* 

 ؟ ، أو ليس لنا إال وجه واحد، فهل تجوز األوجه الخمس ، أو يجوز بعضها" ال"لم تتكرر و" ال"على عطف  إذا

أو جمع مذكر  نى، أو على الياء إن كان مث على الفتح ، ويكون  البناء فقطإذا كان مفرًدا إال  يجوز في الوجه األولال  : الجواب

 .على الكسر إن كان جمع مؤنث سالمسالم، أو 

  . النصب والرفع :أما الثاني فيجوز لنا فيه وجهان 

 " الدارال رجلَ وامرأةٌ في "أو  "في الدار ًَ  ال رجلَ وامرأة": نحو 

 . ألنه عطف على اسم ال المفرد ولم تتكرر ال؛ ليس فيه إال الفتح فقط : األول 

 : شاهده 

 .ابٌن، وليس فيه غير هذين الوجهينو : ويروى       اإذا هو بالمجد ارتدى وتأزر           ه وابنِ مروانَ  ا وابًنا مثلَ فال أبَ 

  ، ال إشكال فيه ، اسم ال النافي  للجنس مبني على الفتح (اأبَ )

 .عند بعض النوحيين غير يونس ومن اتبعه " ال نسب اليوم وال خل " مثل توجيه:  هتوجيهف،  (ابًنا)أما النصب 

 ؛ ألن حق ال النافي  للجنس أن يكون اسمها منصوًبا،"ابن"معطوف  على محل اسم ال، وهو كلم   (اابنً )عاطف ،  (الواو)

 .، الذي هو مبني على الفتح هنا ال النافي  للجنسفكلم  ابن معطوف  على محل اسم 

 : لها واحد من توجيهينف، ( ابنٌ ) الرفعرواي  وأما 

 الراجحــــــــــ وهو  ؛ لكونهما واقعين في موقع المبتدأ مع اسمهااألولى عاطف  وكلم  ابن معطوف  على محل ال  (الواو) -أ

 : هوسبب ضعف ،  ضعيف ـــــــــــ ال مع اسمها وليس محل، قبل دخول ال  المعطوف  على محل اسم المرفوع   "ابنٌ "كلم   -ب

 األول  إنه معطوف على محل اسم ال غير حكمه، فال يصح أن نقولودخل عليه الناسخ  نعطف عليه ، فقدحتى  ألم يعد مبتدأن اسم ال 

 . ألنه عطف على اسم ال المفرد ولم تتكرر ال ؛ليس فيه إال الفتح فقط ف

 :، وهو  أنه نقل عن بعض العرب أنه يجوز وجه ثالث األخفشيروى عن 

 .يحفظ وال يقاس عليه  ، شاذقول  ـــــــــــ وهو أن تبني االثنين على الفتحيمكن إذا عطفت بدون تكرار ال  -ج

 ،ة اسًما لـ ال المقدر "امرأة"، فتكون وكررتها كأنك قدرت ال  "وامرأًة في الدار ال رجلَ ": مثل 

 .، إنما تعمل مذكورة ال تعمل مقدرةً  "ال"ويضعف هذا الوجه أن 

 

 ."ال"اسم نعت * 

  "ال رجلَ ظريفَ " :نحو  بوصٍف مفرد، ولم يفصل بينهمالمفردة الواقع  اسًما لـ ال إذا وصفت النكرة ا -

  : ثالث  أوجه "ظريف"كلم   يجوز فيفإنه 

 . "ظريفَ ال رجلَ "تبني كلم  رجل وظريف مًعا أن  -أ

 "ال رجلَ ظريٌف في الدار" ظريفوترفع كلم  تبني كلم  رجل، أن  -ب

  "ال رجلَ ظريًفا في الدار" أن تنصب كلم  ظريف -ج

  :ء على الفتح توجيه البنا

 . ضعيفـــــــــــــ وهو وجه  على الفتح ا، كتركيب خمس  عشر فبني ركبتا قبل دخول ال عليهما "رجل وظريف"إن كلم  

 :توجيه الرفع 

  .أقوىا وجه وهذ ــــــــ تابع  لمحل ال مع اسمها "ظريف"إن كلم   " :ال أًبا وابنٌ "في توجيه العطف في ما قلنا قبل قليل  يقال فيه

 .مكنملكنه  ضعيفوجه  ـــــــ ، والمبتدأ مرفوعأ؛ ألنه كان مبتد محل اسم ال قبل دخول ال؛ ألن حقه  أن نجعلها تابع  لمحل اسم ال أو

 :توجيه النصب 

 . ألن حق اسم ال أن يكون منصوًبا؛  ؛ ألنها نعت تابع لمحل اسم ال منصوب  "ظريف"إن كلم  
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 بينهما، لنعت والمنعوت مفردين غير مفصول؛ إنما تجوز عندما يكون ا هذه األوجه الجائزة -

  . الرفع أو النصب : واليجوز فيه إال في الثاني  ذهب البناء ؛ أو فصل بينهما فإن انتقض اإلفراد 

 . مبني، وإن كان غير مضاف فهو منصوبفهو  أو شبيه بالمضاف كان مضاًفاإن  : على حسب حالهف األولأما 

 "ه عندنا فعلُ  قبيًحا ال رجلَ " :  مثاله

 شبيه  بالمضاف،  (هقبيًحا فعلُ )،  نكرة؛ ألنها مفردة  مبني  (رجلَ )

 .الرفع، أما البناء؛ فقد ذهب؛ ألنه ال يمكن أن نركب أكثر من لفظين أو  النصب إال، فال يجوز فيه  الثاني  قد انتفى اإلفراد فيو

 .سابقا  "ظريف"ذكرناه في كلم  التوجيه الذي ك :توجيه النصب والرفع 

 . اسمهاتكون تابع  لمحل ال مع  "قبيحٌ "تابع  لمحل اسم ال، وكلم   "قبيًحا"أن تكون كلم  

 

  "عندنا  محبوٌب أو محبوًبافسوٍق  صاحبَ  ال"

 ؛ ليست مفردة، وإنما هي مضاف ومضاف إليه وهي" صاحب فسوق" ـصف  ل (محبوب)

 .من لفظين تركيب أكثر  يجوز المتناع الأما البناء ف،  النصبأو  الرفع: إال وجهان ال يجوز فيه وانتفى اإلفراد في الثاني،  فقد 

 

 ."ال"من اسم  البدل* 

 :إذا أبدلنا من اسم ال النافي  للجنس بدال فإن له أمران  

 " ال"مستوٍف لشروط عمل : يعني  "ال"إما أن يكون البدل صالًحا لعمل  -أ

  .انتقض فيه شرط من شروط إعمال ال:  يعني "ال"أن يكون البدل غير صالح لعمل  -ب

 . الرفع والنصب: وجهان فإنه يحوز فيه  "ال"البدل صالًحا لعمل فإن كان  -

 . "في الدار ًَ  وامرأة ًَ  رجال ال أحدَ " أو ،"رجلٌ وامرأةٌ في الدار ال أحدَ ": نحو 

 ،  اسم لـ ال النافي  للجنس، وهي مفردة (أحد)، بدل من كلم  أحد  (رجل)

 :حينئٍذ وجهانفيجوز لنا فيها ؛  وصالح  لعلهامستوفي  للشروط التي ذكرناها في باب ال النافي  للجنس  "رجل"كلم  

 "رجل"حديث في كلم  معطوف  على رجل، وامرأة  "رجلٌ وامرأةٌ  ال أحدَ : "أن نقول  -أ

  .لكونهما واقعين في موقع المبتدأ ؛ال النافي  للجنس مع اسمها مًعا أن كلم  رجل تابع  على أنها بدل من اسم :توجيه الرفع 

  "رجاًل وامرأًة في الدارأحَد ال : "أن نقول  -ب

 .؛ ألن اسم ال النافي  للجنس حقه أن يكون منصوًبا لمحل اسم ال النافي  للجنس  تابعأن كلم  رجل  :توجيه النصب 

 .الرفع : ؛ فإنه ال يجوز فيه إال وجه فقط لعمل ال النافي  للجنسالبدل غير صالح  وإن كان -

 .ألن ال النافي  للجنس ال تعمل في المعارف

ى لو كررها؛ فإنها ال ، وحت لم يكرر ال لكنه، "ال زيد وال عمرو في الدار ال أحد": كأنه قيل  "في الدار وعمروٌ  زيدٌ  ال أحدَ ": نحو 

   . ألن ما دخلت عليه معرف  ؛ تعمل شيًئا

هذا تابع يقال فيه مبدل أو بدل من و، وال يجوز أي وجه آخر ، بالرفع فقط  (زيد)اسمها مبني على الفتح،  (أحد)نافي  للجنس،  (ال)

 .ال النافي  للجنس مع اسمها مًعا من: أي  "ال أحد"قوله 

 رالخبغير حكم المبتدأ وقد الناسخ ف، أ ن المبتدأ لم يُعد مبتدأل ؛ فيضع ــــــــــ إنه بدل من محل اسم ال قبل دخول ال : أما إن قيل

 . معنىلفًظا و

 .الرفع ؛ لكونهما واقعين في موقع المبتدأ، والمبتدأ حقه  ال النافي  للجنس مع اسمها مًعاوالمبدل منه هو محل ، بدل  (زيد)

 

 . الرفع: ، وإذا كان غير صالح فليس له إال وجه واحد  الرفع والنصب: وجهان فإنه يحوز فيه  "ال"البدل صالًحا لعمل إذا كان  -

 

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (25)احملارضة                                                       

   من حيث كونه مذكورا أ و حمذوفا" ل"، وخرب" ل"دخول اهلمزة عىل                            

  ".ال"دخول الهمزة على * 

، فيكون " ال"بعد دخولها على  حكمهار ، وقد يتغي على أنها لالستفهامتبقى قد تكون لالستفهام، وقد  "ال"الهمزة الداخل  على  -

 .لهما معنى آخر

  ، تبقى عامل  على حالهافإنها ؛ شروط إذا كان ما دخلت عليه مستوفًيا لل :"ال النافي  للجنس"عمل من حيث  -

 .نافي  للجنس  "ال"تبقى الهمزة لالستفهام، وتبقى : ، أي   أحيانا أخرىعلى حاله  ىيبق، وأحيانا فإنه يختلف : معناهامن حيث أما 

ا على الفتح إن كان ف،  ال يتغير "البناء أو النصب"فإن الحكم اللفظي ؛  "ال"دخلت همزة االستفهام على إذا  - يبقى اسمها مبنيهً

 .أو شبيًها بالمضافا مضاف: ، أيويبقى منصوًبا إن كان غير مفرد  مفرًدا،

 

  ؟ يتغيران ماالستفهام وال النافي  للجنس يبقيان على حالهما أ معنى همزةهل 

 . ..، وإما دال  على العرض وإما دال  على التحضيض، إما دال  على التوبيخ فتكون  :يراد بهما شيء آخر أنه  :الكثير والغالب 

ممكن ، أنه غير من علماء األندلس  الشلوبينحتى توهم ،  قليل ـــــــــ لجنسنافي  ل" ال"بقاء أما بقاء الهمزة دال  االستفهام  ، و

 .لكن الصواب أنه يمكن 

 : ومنه قول الشاعر

  إذا أالقي الذي القاه أمثالي             لسلمى أم لها جلدٌ  اصطبارَ  أال

  .على نفس الجنس" ال"التساؤل ، ودالل  : بقي معناهما 

ا على الفتح مفرًدا جاء، وهو أن اسمها  ال النافي  للجنس عامل  عملها الذي تستحقه بقيت: لحكم اللفظي اأما    .، فصار مبنيهً

 .ل  على نفي الجنسبقيت دا "ال"دال  على االستفهام، و؛ إذ إن الهمزة بقيت  شاهد على أن ما رآه الشلوبين مردود وهذا

 .يصيران حرًفا واحًدا، وتدالن حينئٍذ على معنى آخر و ،غالب أن يتغير معناهما مًعا لكن ال

 : " أال" معانيمن 

 ( .التوبيخ: )ا أن يراد به -أ

  وآذنت بمشيب بعده هرم                ه ت شبيبتُ لمن ولَّ  أال ارعواءَ : نحو 

 . ولم يرعوي بعد التوبيخ لمن ولت شبيبته :المعنى 

 .عامل " ال"، وقد بقيت  على التوبيخمعا دال  على نفي الجنس، وصارا يدالن  "ال"لم تعد الهمزة دال  على االستفهام، ولم تعد 

 ( .التمني: ) يراد بهاأن  -ب

  الغفالتِ  يدُ  تْ أَ ثْ فيرأب ما أ                   ه رجوعُ  مستطاعٌ ى ولَّ  رَ مْ أال عُ : نحو 

 "نا في ماضينافسدليت العمر يعود لنجبر ما أ" يجبر ما صدعت يد الغفالتف جاع ما ذهب من أعمارنا،رإهل نستطيع : معنى البيت

 . التمني: لم تعد الهمزة دال  على االستفهام، ولم تعد ال نافي  للجنس، وإنما صار معناهما مًعا 

 .من حيث المعنى  وقد تتغيرمن حيث اإلعراب ، ا بقى على حالهتي  للجنس ال النافاسم ال النافي  للجنس، و ( :عمر)

 :يريان  سيبويه والخليل

  ، ال تحتاج إلى خبرفإنها  الفعل، وإذا كانت بمنزل  " ًرامْ أتمنى عُ : "، أي بمنزل  الفعل  ناه "أال"أن  -

  . مع اسمها على محل الن نتبع أجوز فال ينها بمنزل  ليت، أ -

 .دائًما  عامل  ، فهي؛ ألنها بمنزل  ليت، وليت ال تلغى  إذا تكررت فال يجوز إلغاؤها "للتمني"إذا كانت أال : أيضا ويقوالن 

 .لكنها مراحل من مدارس البصريين ،  وهما رأسان في مدرستين بصريتين ،مستشهدين بهذا البيت  المازني والمبردوخالفهما 

 : وحجتهما 

 . ليست بمعنى أتمنى وال وبموقعها فمعناه أنهاخبر لـ ال النافي  للجنس، يحتمل أنها  "مستطاع"كلم   -

 .نائب عن الفاعل " رجوعه"صف  مرفوع  ، وأن تكون  حتملي "مستطاع"كلم   -

 ،يمكن أن تكون تابع  لمحل ال مع اسمعا ؛ ألنها مرفوع  ، وقد منعتم أن تتبع على محل ال مع اسمها " مستطاع"كلم   -

 .خالًفا لما رآه سيبويه والخليل، فقد راعوا المحل 

 :والسبب  وال شاهد لهما في هذا البيتفإعرابها ليس بالزم،  "إليه االحتمال بطل به االستدالل ما تطرق" :ابن هشام يقول  

 ، " رمْ عُ "صف  ثاني  لكلم   (رجوعهمستطاع )، و  خبر مقدم( مستطاع)مؤخر، و أمبتد (رجوعه)كلم   الحتمال أن -

 .وحينئذ يتم ما رآه سيبوي  والخليل ؛ ألنها لم تحتج إلى خبر ، ، والخبر محذوف  لـ عمرأولى صف  ( ولى)اسما لـ ال ، ( عمر)

 .صف  ، وما تطرق إليه االحتمال بطل به االستدالل خبر والعندنا فال يلزم 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .لتنبيه ا االستفتاح واأن يراد به -ج

 . أو العرض االستفتاح وألتنبيه ل وإنما، نافي  للجنس" ال"وال تكون على االستفهام دالل   "الأ"ال يكون في قد 

  {إِنَّ أَْولََياَء ّللاَ اَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنونَ  اَل أَ } :تعالى  هومن ذلك قول

ولو كانت نافي  ، والحرف ال يدخل على الحرف  "إن"؛ ألنها دخلت على ، وليست ال نافي  للجنس  ليس فيها دالل  على االستفهام

 .للجنس لعملت 

 {ْم لَْيَس َمْصُروًفا َعْنُهمْ َيْوَم َيأْتِيهِ  أاََل }تعالى  هقولو

 .ا التحضيض أو العرض أن يراد به -د

 :الثماني   ض والتحضيض نوعان من أنواع الطلبلتحضيض، والعرلأو  مع بعضها للعرض "أال"قد ترد  - 

 :نحو  "ضيضحوالترجي، والعرض، والت، ، واالستفهام ، والتمني ءوالدعا، األمر، والنهي "

ُ لَُكمْ  أاَلَ }قوله تعالى    .للعرض جاءت  (22: النور) {ُتحِبُّوَن أَن َيْغفَِر ّللاَّ

َكُثواْ أَْيَماَنُهمْ } : تعالى هقولو  . لتحضيضجاءت ل( 31: التوب ){ أاَلَ ُتَقاتِلُوَن قَْوًما نَّ

  ؟ الدال  على العرض "أال"الدال  على التحضيض وبين  "أال"ما الفرق بين 

 . شدةوبقوة طلب  :التحضيض أما ،  طلب برفق: العرض ، لكن ألنهما نوعان من أنواع الطلب  ؛ داالن على الطلبكالهما 

 

 . إثبات خبر ال النافي  للجنس أو حذفه* 

 

 : قسمين النافي  للجنس" ال"في خبر العرب انقسم 

  .مطلًقا هيوجبون حذفوـــــــــــــــ خبر ال النافي  للجنس ال يجيزون ذكر الخبر،  :الطائيون والتميميون  -أ

 مصبوحُ من الولدان  وال كريمَ : قوله  حاتم الطائيولذلك أخذ على 

 .للضرورة الشعري  وإما أنه ، ته في هذا البيت يفإما أنه ترك طائألنه طائي ذكر الخبر ، 

 .  أن يحذف الغالبفال يجب حذفه وـــــــــــ  دالل  على الخبر  في الكالم إذا كان : رأي ثاني  -ب

 ( 53: سبأ){ َولَْو َتَرى إِْذ َفِزُعوا َفالَ َفْوتَ } :نحو قوله تعالى 

  "ت لهمفال فو":  والتقدير فيه وّللا أعلم غير موجود، لكنه معلوم من السياق،خبرها اسمها،  (فوت)نافي  للجنس،  (ال)

َنا ُمنَقلُِبون} : تعالى هولقو ا إِلَى َربِّ  ( 53: الشعراء) {الَ َضْيَر إِنَّ

 "  ال ضير علينا": وخبرها محذوف وتقديره ، اسمها  (ضير)نافي  للجنس،  (ال)

 . فيجب ذكر الخبرـــــــــــــ بردالل  على الخ  في الكالمإذا لم يكن : رأي ثالث  -ج

  "ال أحد أغير من ّللا"  هنحو قول

 .؛ ألنه ليس في السياق دالل  عليه واجب الذكرهنا الخبر وخبرها،  (أغير)اسمها،  (أحد)نافي  للجنس،  (ال)
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 (26)احملارضة                                                           

   ابب ال فعال ادلاخةل عىل املبتدأ  واخلرب وتنصب مفعولني                                       

كل عنوان من ، و"باب أفعال القلوب وأفعال التصيير"وهذا أخف، وبعضهم يسميه  "باب ظن وأخواتها"الباب  ابعضهم يسمي هذ

المبتدأ يصير مفعواًل أول، ،؛ ألن هذه األفعال كلها تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصبهما مفعولين  هذه العنوانات يصلح لهذا الباب

 .والخبر يصير مفعواًل به ثانًيا، وهذه من النواسخ

 . وبعض أفعال الرجحان أفعال اليقين* 

 .أفعال تتعلق معانيها بالقلب، ولذلك سميت بأفعال القلوب  "ظن وأخواتها" -

 .وما شاكل ذلك فإن كل معانيها متعلق  بالقلب لظن والعلم والرأيليست قلبي ، أما ا معانيها نفس العمل، لكنأفعال التصيير تعمل  -

  هل كل فعل قلبي ينصب مفعولين؟

 .فكر وتفكر: ؛ ألنه فعل الزم مثل أصال  ينصب مفعول به بعض األفعال القلبي  ال، بل   ال

 

 :أقسام ثالث  األفعال القلبي  

 . "رَ كَّ فَ  : "، نحو  ينصب مفعواًل به ال: أي فعل الزم  -3

 " .مَ هِ فَ  ، فَ رَ عَ : "مثل  ما ينصب مفعواًل به واحًدا، -2

ا ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، -1  .ـــــــــــــ وهي مجال حديثنا.وال يزال معناه قلبيهً

 . ، وأفعال التصييرأفعال القلوب  : قسمانظن وأخواتها باب أفعال 

 .أفعال القلوب * 

 " باب ظن وأخواتها" هذا البابفي المقصود لخبر هو الذي يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ وا

 : أفعال القلوب التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر أربع  أقسام من حيث معناها

 .خبره حادث حقيق :  يدل على اليقينما  -3

 .يترجح حدوث خبره: يدل على الرجحان ما  -2

 .على اليقين، وقد يدل على الرجحانالغالب فيه أن يدل  -1

 .قد يدل على اليقين، و الغالب فيه أن يدل على الرجحان -3

 : مفعولين وتنصب في الخبر اليقينعلى  دال األفعال ال -أ

 "(، ومصدره التعلم ، ومضارعه يتعلم مليس فعل األمر الذي ماضيه تعلَّ ، اعلم : بمعنى ) علمتَ درى ، ألفى، وجد، " :أفعال  أربع هي 

 .تعمل نفس العمل الثالث كلها الماضي والمضارع واألمربل الصور ،  الماضي فقطمن هذه األفعال ليس المقصود  -

 

ُموا أِلَْنفُِسُكْم ِمْن َخْيٍر } :تعالىقال    {ِعْنَد ّللاِ ُهَو َخْيًرا َوأَْعَظَم أَْجًرا َتِجُدوهُ َوَما ُتَقدِّ

 .يه فاعل؛ ألنه من األفعال الخمس فعل الشرط مجزوم وعالم  جزمه حذف النون، والواو ف:  (تقدموا)شرطي  ، ( : ما)

 ."تقدموا"ـ متعلق بجار ومجرور  (من خير)اف إليه، جار ومجرور ومض:  (ألنفسكم)

 .ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل: والواو ، وعالم  جزمه حذف النون  جواب الشرط مجزوم (تجدوه)

 :تنصب مفعولينفي الخبر فعل قلبي يدل على اليقين وهو 

 ،  ضمير فصل ال محل له من اإلعراب ( :هو)، ومضاف إليه ،  ظرف (عند ّللا)،  هالضمير في قوله تجدو: المفعول األول 

 . المفعول به الثاني (خيًرا)

 ، "تجدوه"لما دخل عليه الفعل انقلب من الضمير المنفصل إلى الضمير المتصل فصار  "هو خير" مبتدأ وخبروأصل هذين المفعولين 

 .ثم نصبت كلم  خيًرا

ُهْم }ّللا سبحانه وتعالى  لاق  ( 69: الصافات){ آَباءُهْم َضالِّين أَْلَفْواإِنَّ

 .مفعول به ثانٍ  (الضالين)،  مفعول به أول (آباءَ )والواو فاعل، فعل مضارع من أفعال القلوب الدال  على اليقين ،  (واألف)

 .مفعوالن فنصبت " ألفى"آباءهم ضالون مبتدأ وخبر، دخلت عليها : وأصله 
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  فبالغ بلطف في التحيل والمكر        قهر عدوها شفاء النفس  علمت

 .ثانيمفعول  (قهر)مفعول به أول،  (شفاءَ )، ، دخل على المبتدأ والخبر فنصبهما مفعولين ل على اليقين في الخبرادفعل قلبي ( تعلم)

 

 ضيعها فإنك قاتلهوإال تُ        ة ًرَّ أن للصيد غِ  تعلمفقلت 

  . وهو الغالب فيه فعل قلبي يدل على اليقين في الخبر، وقد دخل على أن وما دخلت عليه (تعلم)

 : ، فإن  دخل الفعل القلبي على أن واسمها وخبرهاإذا  -

  الراجحـــــــــــــ  اسمها وخبرها سدت مسد المفعولينأن و

 .ــــــــــــ رأي آخر  عول األول، والمفعول الثاني مقدرالمفهو  أن وما دخلت عليه مؤول  بمصدر

األولى أن يعرب أن وما دخلت عليه في وتكلف، ه وهذا في "علم كون أو حصول غرة للصيد حاصل فقلت ت": التقديرويكون 

 .لينوفعمتأويل مصدر، يكون هذا المصدر يسد مسد ال

 

، ولذلك فهو فعل قلبي دال على اليقين في " اعلم"، وإنما بمعنى " التعلم"المقصود في هذا الباب ، ليس من " تعلم"الفعل  -

 .الغالب فيه أن يدخل على أن واسمها وخيرهامنه إال صورة األمر فقط  والخبر ، وليس له صور أخرى، فهو جامد ال يأتي 

 

 فاغتبط فإن اعتباًطا بالوفاء حميد        العهد يا عرو  الوفيَّ  ريتَ دُ 

 .صارت نائب عن الفاعلوتحولت ، التاء أصاًل كانت مفعول به ، ُحول إلى مبني للمفعول  (درى)

 .مفعول به ثاني ( الوفي)

 ،  حرف الجر  يكون متعدًيا إلى المفعول الثاني لكن بواسطأن يكون متعدًيا إلى مفعول به واحد، وأن  "درى"األكثر في  -

 .، ويكون المفعول به الثاني مجروًرا بحرف الجر تدخل عليه الهمزة فيتعدى بها إلى مفعول به واحد

ُ َما َتلَْوُتُه َعلَْيُكْم َوالَ } : قول تعالى  (36: يونس){ بِهِ  أَْدَراُكم قُل لهْو َشاء ّللاه

إلى المفعول  الفعل بها عدىتمفعول به أول، والهاء مجرورة  : ، والكاف "ّللا"والفاعل ضمير مستتر يعود على  ، هي الفعل (أدرى)

 .به الثاني بواسط  الباء

  :وتنصب مفعولين  الرجحان في الخبراألفعال الدال  على  -ب

ا،  الخبر يترجح وقوع: أي   "زعم،  (األمر جامد ال يأتي منه إال) هبْ ،  عدَّ حجا ، جعل ، " :أفعال خمس  هي ووليس يقينيهً

ْحَمِن إَِناًثا َجَعلُواوَ } : تعالىل اق  ( 39: الزخرف){ اْلَمالَئَِكَ  الهِذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّ

 ؟ إناًثا، أو اعتقدوا أنهم إناًثا هل هم صيروا المالئك 

 .إناثء الكفار أن المالئك  أنه ترجح عند هؤال: المقصود ، ودال على الرجحان في الخبر هنا " جعل"الفعل 

 . ثاني مفعول به  ( :إناثا) صف  للمالئك  (الذين) ، مفعول به أول (المالئك )فاعل،  : الواووالفعل، :  (واجعل)

  ماتحتى ألمت بنا يوًما مل     قد كنت أحجو أبا عمٍر أخا ثق  

 .قد كان يترجح عندي أنه أخو ثق ، ولكن تبين أنه ليس بثق  : المعنى 

 ، "أنا"فعل قلبي يدخل على المبتدأ والخبر فينصبهما مفعولين، الفاعل ضمير مستتر تقديره  (أحجوا)

 . مفعول به ثاني (أخا)مفعول به أول،  (أبا)

 

 ".اعتقد: "بمعنى ، وأحيانا وليست في بابنا  "قصد" : له معنيان، أحياًنا تكون بمعنى "جاح"الفعل  -

 دمِ في العُ  كولكنما المولى شريكُ     ك في الغنى المولى شريكَ  دِ دُ عْ فال تَ 

أما الذي يشاركك في حال  الفقر وينصرك فقيًرا ،  الذي يتحبب إليك في وقت الغنى ليس هو المولى:  وهذا فيه دالل  معنوي  رائع 

ا فهذا الذي يستحق   .وغنيهً

 ، عالم  نصبه الفتح المقدر على األلف ومنصوب أول مفعول به  (المولى)،  مجزوم بـ ال الناهي  مضارع فعل (تعدد)الفعل 

   ."أنت"والفاعل ضمير مستتر تقديره 
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 (27)احملارضة                                                           

   اتبع أ فعال القلوب                                                         

ُكور َيَهبُ } تعالى هقول  ( 39: الشورى) {لَِمْن َيَشاء إَِناًثا َوَيَهُب لَِمن َيَشاء الذُّ

 .في درسناليس فعل قلبي ، وليس هو المقصود " يهب"الفعل 

 

 :الشاعر قال 

  اامرأ هالك هبنيوإال ف        ني أبا مالكٍ رْ جِ فقلت أَ 

 ...رع، وال اسم فاعل، وال اسم مفعولماضي، وال مضايأتي منه ال ،  فعل قلبي يدل على الرجحان في الخبر، مالزم لصيغ  األمر

للمتكلم ضمير متصل مبني على ( الياء)، و، والنون للوقاي  " اعتقد"فعل امر مبني على السكون من أفعال القلوب بمعنى ( : هب)

 .مفعول به ثاٍن ( : امرأ)السكون في محل نصب مفعول به أول ، 

فهذه متصرف ، " وهب"من  وليس المقصود بها من الهب  والعطاء ،  صورة األمرجامد ال يأتي إال على فعل  "هب" -

 ،" وهبت محمًدا مااًل "كقولك  ، والخبر؛ ألنها تنصب مفعولين، لكن ليس أصلهما المبتدأ  انوليست من باب

 .ترجح الشيء، فهو فعل قلبي وليس من الهب  والعطاءأن : إنما المقصود 

 : قال الشاعر 

  إنما الشيخ من يدب دبيًبا           زعمتني شيًخا ولست بشيٍخ 

 ضمير المتكلم: المفعول به األول  دخل على المبتدأ والخبر فنصبهما مفعولين، ،بي يدل على الرجحان في الخبرفعل قل ( :زعم)

 .مفعول به ثانٍ  (شيًخا)، أول  ضمير متصل مبنى على السكون في محل نصب مفعول بهوهي " الياء"

 .الذي كان مبتدأً إلى ضمير متصل؛ فصار مفعواًل به  "أنا" الضمير المنفصلتحول فدخل عليها الفعل زعم،  "أنا شيخ" :ا أصله

 ".، أو ظن، أو ترجح اعتقد"بمعنى  "زعم"وإنما ليس المقصود به الزعم مطي  الكذب ، " زعم"الفعل  -

 .سواء المخفف  أو الثقيل " أن المصدري  واسمها وخبرها"دخل على يأن  الغالب فيهو  

 ( 7: التغابن){ لَّن ُيْبَعُثوا أَنَزَعَم الهِذيَن َكَفُروا }: وقوله تعالى 

 ،  اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل (الذين)، اسمها وخبرها أن وعلى  دخل( زعم)الفعل  :الشاهد

  ، نمؤول  بمصدر سد مسد المفعولي (أن وما دخلت عليه)، و صل  الموصول ال محل لها من اإلعراب ( :كفروا)

سدت مسد المفعولين وهو :  نقول، وهنا مفعول به واحد نلحظ أنه أصبح  "هم زعم الذين كفروا عدم بعث" -وّللا أعلم - التقديرو

سدت وما دخلت عليه أن  :أن األولى  ن، لك" زعم الذين كفروا عدم بعثهم حاصاًل ": المفعول به الثاني مقدًرا، والتقدير ، أو أن أولى

 .مسد المفعولين

 .أن تدخل على أن واسمها وخبرها :" زعم"الصورة الثاني  الغالب  في  -

يسمونها من  "وأنْ  أنَّ "اسمها وخبرها؛ ألن : يقصد  "وصلتهما وأنْ  وقوعه على أنَّ : واألكثر في هذا  ": المصنف  يقول

 . ، فما بعدها هو صلتها الحروف الموصول 

  ز ال يتغيرومن ذا الذي يا عَ        بعدها  وقد زعمت أني تغيرتُ : مثل 

 سدت مسد المفعولين، وهو أولى (أن وما دخلت عليه)، و" هي"والفاعل ضمير مستتر تقديره ،  فعل( زعم)

 .من التكلف ئاجاز ذلك، ولكن فيه شيهو المفعول به األول، والمفعول به الثاني مقدر؛ لبمصدر أن وما دخلت عليه تؤول : ولو قلت 

 . "وقد زعمت تغيري بعدها: "والتقدير 
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 : ، ولكن قد يدل على الرجحانفي الغالب  ما يدل على اليقين -ج

 "وعلم، رأى " :وهما فعالن 

ُهْم }: سبحانه  الق  ( 7-6: المعارج){ َوَنَراهُ َقِريًبا* َبِعيًدا  َيَرْوَنهُ إِنَّ

 فأي الفعلين يدل على الرجحان ؟ " نراه"، و " يرونه: "في اآلي  فعالن 

 .يترجح ؟ متيقنون أنهم  أنه بعيد أم يترجح عندهمهل  "بعيدا  هيرون"

 .وهو القائل لهذا الكالم  تعالى؛ ألن ّللا  يدل على اليقين في الخبر" قريبا نراه"

ُهْم َيَرْوَنُه َبِعيًدا}  . {إِنَّ

ا على الضم ، وإما أن يك ضمير متصل، اسمها :  حرف ناسخ ، هم :إن ا على السكون، إذا قلناإما أن يكون مبنيهً إن الضمير  ون مبنيهً

ضمير متصل مبني على السكون  : ؛ ألنه من األفعال الخمس ، الواو فعل مضارع مرفوع وعالم  رفعه ثبوت النون:  رونهي،  "هم"

 .مفعول به ثاٍن منصوب  : ، بعيًدا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول : ، الهاء في محل رفع فاعل

 " .بعيد هو" الفعل يرون دخل على مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر

 .وليس ذلك بالغالب  في الخبر رجحانعلى الهنا دال  (رأى)الفعل و

 {َوَنَراهُ َقِريًبا}

 ،  مرفوع وعالم  رفعه الضم  المقدرة منع من ظهورها التعذرفعل مضارع  : ، نرى عاطف : الواو 

 .مفعول به ثاٍن : ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، قريًبا : الهاء 

 .وهو الغالب  على اليقين في الخبرهنا دال  (رأى)الفعل و

 .يدل على الرجحان الغالب فيه أنه دال على اليقين ، ولكنه قد " رأي"الفعل  -

ُ َواْسَتْغفِْر لَِذنبِكَ  اْعلَمْ فَ }قول ّللا سبحانه وتعالى  ُه الَ إِلََه إاِلَّ ّللاَّ  ( 39: محمد) {أَنَّ

  ، "أنت" الفاعل ضمير مستتر تقديره، والسكون ، فعل أمر مبني على  اعلم علم اليقين أنه ال إله إال ّللا: أي 

 ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، : الهاء حرف ناسخ يدل على التوكيد،  :أن 

 الجمل  في محل خبر إن ، :  ال إله إال ّللا:  عربها بالجمل وإ؛  رسال  اكتب في إعرابه (ال إله إال ّللا)

 ،  سد مسد المفعولينفي تأويل مصدر  ( خلت عليهأن وما د)

 " .فاعلم وحداني  ّللا حاصل ": المفعول الثاني مقدر، والتقدير سدت مسد المفعول األول ،  ( وما دخلت عليهأن ) وأ

 .هنا ؛ دال على اليقين وهو الغالب ( اعلم)والفعل 

  "ال إله إال ّللا: "إعراب قول 

 ،  يجوز أن تكون بداًل من كلم  إله: ّللا،  أداة استثناء ملغاة: إال،  اسمها مبني على الفتح ألنه مفرد: إله،  نافي  للجنس: ال

 . الغالب في خبر ال النافي  للجنس أن يكون محذوًفاو،  ويجوز أن تكون مبتدأ خبره محذوف

 ".إال ّللا ال إله بحق: " اويمكن تقديره

 (33 : الممتحن ) {َفإِْن َعلِْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفالَ َتْرِجُعوُهنَّ إِلَى اْلُكفَّارِ }: قال تعالى 

 .إن ترجح عندكم إيمانهن ، ألنه ال يستطيع أحد أن يتيقن بإيمانهن : أي 

ضمير مستتر مبني على :  التاء، وكن آخره التصاله بضمير الرفع المتحرك ، سُ  مبني على الفتح فعل ماٍض : علم ، شرطي  : إن 

 . الضم في محل رفع فاعل، والميم للجمع

  .مؤمنات: ، والمفعول به الثاني  الضمير هن: المفعول به األول 

 .يدل على اليقينأن  ، والكثير فيه لخبر في هذه اآلي فعل قلبي دال على الرجحان في ا (علم)

 .فعل قلبي دال على اليقين غالبا ، لكن قد يدل على الرجحان " علم"الفعل  -
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 (28) احملارضة                                                          

 اتبع أ فعال القلوب                                                           

 

 :يقين ، ولكن قد يدل على الرجحان في الغالب ما يدل على ال -د

 "ظن ، حسب ، خال"  :وهي ثالث  أفعال 

 ، " يظن"والمشتق منها نحو  " ظن"دل على الرجحان في الخبر، ولكن المتتبع لكلم  ي هأن هالغالب في" ظن"الفعل  -

 .، ولم تدل على الرجحان في القرآن إال قليال أنها تدل على اليقين في الخبر يجد ،  القرآن الكريم في

ض أن يكون متيقًنا رتتوقع، والمفوربما يوجه ذلك بأن ما وردت فيه لليقين في القرآن الكريم حصول الشك فيه غير م

  .حاصاًل 

 :ل الشاعر اق

 ا درِّ عَ ت فيمن كان عنها مُ درَّ عَ ف      ظننتك إن شبت لظى الحرب صالًيا 

 .لكن تبين خالفهستفعل كذا ،  إن شبت لظى الحربترجح عندي أنك : أي 

مفعول به أول، : الفاعل، الكاف ضمير متصل في محل رفع : التاء ، مفعولين  همانصبتدخلت على المبتدأ والخبر ف "ظن" : الشاهد

 .مفعول به ثانٍ  : صالًيا

َها لََكبِيَرةٌ إاِلَّ َعلَى اْلَخاِشِعين}تعالى قال  ُهْم إِلَْيِه َراِجُعون*  َوإِنَّ ِهْم َوأَنَّ ُهم مُّالَقُو َربِّ  (35: البقرة){ { الَِّذيَن َيُظنُّوَن أَنَّ

 .بذلك الذين يتيقنون هم ن يالخاشع ألن،  على اليقين هنا تدل "ظن"

  ضمير متصل في محل رفع فاعل ، :  الواو ، مرفوع وعالم  رفعه ثبوت النونفعل مضارع : يظنون 

 .في تأويل مصدر سد مسد المفعولين (أن وما دخلت عليه)

والميم  ، سم أن مبني على الضم في محل نصبا: الهاء  ، حرف ناسخ ناصب: أن  " أنهم مالقوا ربهم" :لقوله اإلعراب التفصيلي 

وهو من إضاف  اسم  ى الهاءإل  مضاف:  ربِّ ،  مخبر أن مرفوع وعالم  رفعه الواو؛ ألنه جمع مذكر سال: مالقوا ،  معتدل على الج

 .سدت مسد المفعولين : وأن وما دخلت عليه ، الفاعل إلى مفعوله ، والميم دال  على الجمع 

 

 : قال الشاعر 

  اما وحميًراذالقينا ج عشي َ         شحم ً  بيضاءَ  وكنا حسبنا كلَّ 

 .وحميًرا، لكن تبين لنا خالف ذلك كنا نتوقع األمور سهل  وميسرة عشي  القينا جزاًما: أي 

 " .كلُّ بيضاء شحم "ب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبرفعل قلبي دال على الرجحان في الخبر نص: حسب 

 ،ظرف منصوب : ، عشي   مفعول به ثانٍ : ، شحم   كسرةمضاف إليه مجرور بالفتح نياب  عن ال: بيضاء  مفعول به أول ،:  كلَّ 

 المفعول به، : اًما ذ، جفي محل مضاف إليه  "القينا"جمل في محل رفع فاعل ، وال ضمير متصل: ، ونا  ماضيفعل :  قىال

 .معطوف عليه: وحميًرا 

 .هفي الخبر، وهذا هو الغالب في رجحانل على الافعل ماٍض د (حسب): الشاهد هنا 

 

 :ل الشاعر اقو

  ثاقاًل  أصبحَ  رباًحا إذا ما المرءُ        تجارةٍ  خيرَ  التقى والجودَ  حسبتُ 

 .تيقن : بمعنى " حسب"أن لمقام هذا االذي يناسب ؟ متيقن  أم أنني ندي أن التقى والجود خير تجارةترجح ع

 .هل على اليقين في الخبر، وليس هذا هو الغالب فيادفعل ماٍض  (حسب) : الشاهد

 لى األلف منع من ظهورها التعذر، منصوب وعالم  نصبه الفتح  المقدرة عالمفعول به األول  :التقى 

 . مضاف إليه: تجارة  ، مفعول به ثانٍ :  خير، معطوف على الواو : ، الجود  عاطف :الواو 

 .اليقين أحيانا ، وقد تدل على غالبا في الخبر  عال القلوب الدال  على الرجحانمن أف" حسب"الفعل  -
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همزة الفعل المضارع في كل األفعال غير الرباعي  : وهي  ميزة صرفي بيتميز عن بقي  األفعال األخرى  " خال"الفعل  -

 .وال يوجد له شبيه  ، فإن مضارعه مكسور الهمزة إال الفعل خال، الثالثي والخماسي والسداسي مفتوح  

 .بالكسر وليست بالفتح "إخالُ : "تقول 

 

 .يدل على الرجحان غالًبا، وقد يدل على اليقين أحياًنا  "خال"الفعل  -

 :ل الشاعراق

  َيُسوُمَك ما ال ُيستطاُع ِمَن الَوْجدِ         إخالُك إْن لم َتْغُضِض الطرَف َذا هوىً 

 .ويكلفك ما ال تستطيعستصير صاحب هوى، عندي أنك إن لم تغضض الطرف ف يترجح: أي 

 . فعل قلبي يدل على الرجحان في الخبر، نصب مفعولين (لإخا: )الفعل 

 .جمل  معترض   (لم تغضض الطرف نإ)،  " إخالك"الكاف في :  المفعول األول

 .هوى صاحب: بمعنى خمس  ، المنصوب وعالم  نصبه األلف؛ اسم من األسماء مفعول به ثاني، ال :ذا 

 .هنا دال على الرجحان في الخبر " إخال"الفعل 

 :الشاعر وقال 

 ة األَلَمِ أشُكو إِليُكم ُحُموَّ             ما ِخْلُتني ِزْلُت بعَدُكم َضِمناً 

 . بين ما، وزال، فدخلت خال وفاعلها والمفعول به األول " خلتني ما زلت بعدكم ضمًنا: "أصل البيت 

ضمير المتكلم مبني على السكون : ، الياء للوقاي   : النونمبني على الضم في محل رفع فاعل، ضمير متصل : التاء الفعل،  (خلتني)

 .المفعول به الثاني :ا ضمن، أول  في محل نصب مفعول به

 ؛ فالغالب في رأيه أنه ومتيقن أنه مريض أو متألم بسبب فراقه فألنه يتحدث عن نفسه فهو يعر؛  دل على اليقينهنا ي" خال"الفعل 

  . على الرجحاندل ي هذكر أنقد محقق الوإن كان يقيني ، 

 ؟شاهد الفعل خال، وهو دال على اليقين فأين ،  ذلك كان فإن

 

  :  على اليقين " خال"شاهد آخر على دالل  

ُهنَّ وِخْلُتنِي   لُ         َدَعانِي الَغَوانِي َعمَّ  لَِي اْسٌم َفـالَ أُْدَعى بِِه َوْهَو أَوَّ

 . ال شك أنه متيقن أن له اسًما

 .هي المفعول به الثاني "لي اسم"، وجمل   المفعول به األول: والياء ، للوقاي   : والنونفاعل ، : التاء ، وفاعل  ( :خال)
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 (29)احملارضة                                                           

 التصيري  أ فعال + القلوب أ فعال تنبهيات حول                                          

  : األفعال الداخل  على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين يسمالقسم الثاني من قهي 

 :بأفعال القلوب  ينمتعلقتنبيهين المصنف  ذكر* 

 :نحو تنصب مفعولين ال وهي متضمن  للمعاني القلبي   في بعض األحيان، األفعال الدال  على المعاني القلبي   -3

 . "، رأى ، حجا علم ، ظن"الفعل  -أ

 .مفعوٍل واحد كتفي بيوخرج من بابنا يحينئِذ ، و" عرف"أتي بمعنى يقد  "علم" الفعل

َهاتُِكْم الَ َتْعلَُموَن َشْيًئا} : تعالى ولهقنحو  ن ُبُطوِن أُمَّ ُ أَْخَرَجُكم مِّ  (78: النحل) {َوّللاه

 ، فاعل  : فعل مضارع مرفوع وعالم  رفعه ثبوت النون، والواو (تعلمون)، وعلى هذا فإن الفعل  تعرفون: معنى تعملون هنا 

 .مفعول به منصوب وعالم  نصبه الفتح  ، وال يوجد مفعول به ثاني : شيئا 

 

 .كتفي بمفعول به واحدي، وحينئٍذ " اتهم"قد تأتي بمعنى " ظن"فعل ال

 (23:التكوير){ َوَما ُهَو َعلَى اْلَغْيِب بَِضنِين}:  تعالى هقولنحو 

 . بمشكوك فيه: أي "وما هو على الغيب بمضنون": فعيل بمعنى مفعول، والتقدير فيهاضنين 

 .كان مفعواًل بهوهذا النائب عن الفاعل أصله الفاعل ،  يرفع نائب، وإنما مفعول ال يرفع الفاعل وينصب المفعول به اسم الو

 

 : نحو " المذهب"من الرأي " ذهب"قد يأتي بمعنى " رأى"الفعل 

 .واحده مفعول ببتكتفي حينئٍذ و "لشافعي حرمتهأبو حنيف  حل كذا، ورأى ا رأى"

 " .ت بيت ّللاوحج: "، نحو كتفي بمفعول به واحد ي،  قصد: عني إذا أتى بم" حجا"الفعل كذلك 

 

 ، ها ذكر؛ ألن معانيها غير المعاني التي سبق  قلبي  ، ال تنصب مفعواًل به أصاًل الهناك بعض األفعال  -ب

 .حزنت عليه: بمعنى  "وجدت على فالن"،  حقد على فالن ؛ ألنها فعل الزم:  بمعنى " وجد فالن"،  "فالن ضالته وجد": نحو 

 .باب أفعال القلوب في  ال تدخللم تدل على معاٍن قلبي  فالقلبي  ألفاظ األفعال إذا كانت  -

 

 

.ب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبرأنها تنص  لميَّ العِ  "أىرَ "ـ ب  يَّ لمِ الحُ  "أىرَ "ألحقوا  -2  
.، والعليم  ذكرناها سابقا على أنها من األفعال القلبي  واستشهدنا لذلك " رأى في المنام": الحلمي  نحو   

: ومنه قول الشاعر   

قُنِـى وَطْلـقٌ  ـاٌر َوآِوَنـً  أََثــاالَ               أَُبو َحَنٍش ُيَؤرِّ َوَعمَّ  

 أََراُهمْ  ُرْفَقـتِى َحتهى إَِذا َمـا          َتَجافَى اللَّيلُ  َواَْنَخَزلَ  اْنِخَزاال

 .المفعول به الثاني:  (رفقتي)المفعول به األول،  ( :هم)، ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أناالحلم والمنام: هنا بمعنى  (أرى)الفعل 

. البصري الرؤيا وكذلك بالمنام،  الرؤيا: الحلمي   "رأى"مصدر   

 

ؤَيا الَّتِي أََرْيَناَك إاِلَّ فِْتَنً  لِّلنَّاسِ } :سبحانه  هومنه قول ."هي رؤيا عين وليست رؤيا منام": ابن عباس  قال {َوَما َجَعلَْنا الرُّ  
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.أفعال التصيير *   

ر ، وهب ": وهي    ( "الماضيجامد ال يأتي إال بصورة )جعل ، ردَّ ، ترك ، اتخذ ، َتِخَذ ، صيَّ

.الفعل من حال إلى حاليتحول الشيء إذا دخل عليه ، التحويل :  التصيير معنى  

.ير والتبديلتدل على التحويل والتغي ؛ بل تعمل عمل أفعال القلوب، لكنها ال تدل على معاٍن قلبي  :عملها   

. المبتدأ مفعول به أول، والخبر مفعول به ثانٍ :  تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين  

 ،  دل على التصييريلكنه هنا ، على الرجحان في الخبر  دالأنه مر بنا " جعل"الفعل  -

 .وليست بمعنى أعطى، وإنما بمعنى صيري ماضإال الجامد ال يأتي منه  "وهب"الفعل و

 

نُثوًرا َجَعْلَناهُ َعَمٍل فَ َوَقِدْمَنا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن }: تعالىقال   (21:الفرقان){ َهَباء مَّ

 .صف  : مفعول به ثاٍن، ومنثوًرا : مفعول به أول، وهباًء : فاعل، والهاء : فعل ماٍض، ونا  (جعل)، صيرناه هباًء منثوًرا : أي 

  . متصل، لما دخلت جعل تحول الضمير المنفصل إلى ضمير " منثورٌ  هو هباءٌ : "أصل المبتدأ والخبر 

ْن أَْهِل اْلِكَتاِب لَْو }تعالى ل اقو وَنُكمَودَّ َكثِيٌر مِّ ْن ِعنِد أَنفُِسِهم َيُردُّ ن َبْعِد إِيَمانُِكْم ُكفَّاراً َحَسًدا مِّ  . كفاًرا( 333: البقرة){ مِّ

 وعالم  رفعه ثبوت النون،؛ ألنه لم يتقدم عليه ناصب وال جازم،  فعل مضارع مرفوع (يردون)يصيرونكم،  : معنى يردونكم

 تدل على الجمع، : مفعول به أول، والميم : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل، والكاف : والواو 

 أكان مبتدبعد أن دخل عليه فتحول الضمير أنتم  "أنتم كفارٌ ": هذا الفعلدخول قبل المبتدأ والخبر  وأصل، مفعول به ثاٍن : وكفاًرا 

  .به؛ فصار ضميًرا متصاًل في محل نصب  ولمفعإلى 

 ( 99: الكهف) {َوَتَرْكَنا َبْعَضُهْم َيْوَمئٍِذ َيُموُج فِي َبْعٍض } : تعالىقال و

ضمير متصل مبني على الضم  : ، والهاءأول  مفعول به: بعض ،  فاعلضمير متصل في محل رفع : نا بمعنى صير، ( ترك)الفعل 

 ، مبني على السكون  ظرف: ، إذ  منصوب  على الظرفي :  ئذٍ ، يومَ  تدل على الجمع: في محل نصب مضاف إليه، والميم 

 جمل  حذفت وجاء التنوين عوًضا عنها، : أي تنوين عوٍض عن جمل  : أما التنوين فيه ،  الدالل  على يوم القيام  : والمراد به

 .حذفت، وحل التنوين محلها "تقوم القيام "جمل  و" تقوم القيام وتركنا بعضهم يومئْذ : "ولعل التقدير فيه 

 . حلت محل المفعول به الثاني (يموج في بعض)جمل  و

 " .بعضهم يموج في بعض: "أصل المبتدأ والخبر 

  {خلياًل  إبراهيمَ  ّللاُ  واتخذَ }: تعالى ل اقو

 .مفعول به ثانٍ : ، خلياًل  مفعول به أول: ، إبراهيم  فاعل: فعل ماٍض، ّللا  (اتخذ)صير ّللا إبراهيم خلياًل، : أي

 : قال الشاعر

وا فِي الِحَجاِز لُِيْعِجُزونِي        َتِخْذُت ُغَراَز إِْثَرُهُم َدلِيالً   وَفرُّ

 . دليال كلم : غراز ، والثاني : نصبت مفعولين أولهما  (تخذ) :الشاهد

 : آخرل اقو

ُروا مثلَ َكَعْصٍف َمأُكولْ           ولعبت َطْيٌر بِِهْم أََبابِيلْ   َفُصيِّ

 .المفعول به الثاني (كعصف)فاعل، وكانت مفعواًل به أواًل،  نائبفي محل  : مبني للمجهول، والواو (صير)

 

 "وهبني ّللا فداك": قولك " : وهب"ومثال الفعل 

  ، به أول ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول: والياء  للوقاي ،: فعل ماٍض، والنون  (وهب)

  .الحرك  اتظهر عليهلم ، فة مقصور هاك لظهرت عليها الفتح، لكنلو كانت فداءَ و،  مفعول به ثانٍ : وفداك
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لغاء العامل وعدم نصبه للمفعولني    اإ

 

 

 ،؛ سواء تقدمت األفعال أم تأخرت  كلها عامل ، بل أفعال التصيير ال يدخالن  التعليقواإللغاء  -

 .مدالفعل القلبي الجاعدا ذلك  يدخلهاأما األفعال القلبي  ف

 .ال يجيء فيهما إلغاء وال تعليقليس من الهب  والعطاء ، " هبْ "و، والدال على اليقين ، بمعنى اعلم  "تعلم"الجامدان الفعالن  -

  ؟ متى يجوز إلغاء العامل 

 .، أو تأخر عنهما "المبتدأ والخبر"إذا توسط بين المعمولين  جوازا وليس وجوبا ؛إلغاء العامل القلبي غير الجامد 

 "عبد ّللا جالٌس ظننتُ ": ، ومثال التأخر " جالسٌ  عبدا ّللا ظننتُ " :العامل  توسطمثال 

  .هو األصلو ملتها ستنصب المفعولين، هذا جائزإذا أعفهنا يجوز أن تعمل ظن ويجوز أن تلغيها، 

 .ليس واحد منهما راجح ويجوز أن تعمل ويجوز أن تلغي على السواء، فإذا توسط بين المعمولين، يعمل العامل األصل أن  -

 " .تبطله" الراجح أن تلغيه وال تعملهإذا تأخر العامل عن المعمولين فأما 

 

 : القلبيألغي فيها العامل شواهد 

 والَخَورُ  اللؤمُ  خلتُ وفي األراجيز        ا ابن اللؤم توعدني أباألراجير ي : قول الشاعر 

 .هذا من شواهد اإللغاء لتوسط العامل بين المعمولين

 مضاف إليه، : اللؤم ، ، وهو مضاف ى مناد: حرف نداء، وابن : جار ومجرور، الياء : لالستفهام، باألراجيز : الهمزة 

ي على لسكون في محل ضمير متصل مبن : ، والياء" أنت"للوقاي ، والفاعل ضمير مستتر تقديره  : فعل مضارع، النون:  دُ توعِ 

 .نصب مفعول به

 خال، : معطوف عليه، والفعل القلبي : الخور مبتدأ مؤخر، : خبر مقدم، اللؤم في محل جار ومجرور : في األراجيز 

 .فاعل: والتاء 

 .نعم عمل ؟  هل عمل أم لم يعملف،  "والخورَ  اللؤمَ  خلتُ  ألراجيزِ وفي ا": لو قال

 .؟ نعم هل هو جائز أن يفعل ذلك

 .بال ترجيح  ولين، فاإلعمال واإللغاء جائًزانترجح، ألن الفعل متوسط بين المعم ليس فيه ى؟غلأيهما أرجح أن يعمل أو أن ي

 ؟  في الشاهد المذكور سابقا "خال"بطل عمل أما دليلنا على أنه 

 .، ويجوز إعماله ن المعمولين، وقد أبطل العامل هنا لتوسطه بيو أعمل لكانت منصوب  ؛ ألنه ل مرفوع  "اللؤم"أن كلم  : الدليل 

 .، ويجوز أن يعمل  أبطل عمله فيهماو بين المعمولين وسط العاملتفي هذا الشاهد 

 :قول الشاعرو

ْين                 َيْنَفعانَِنا ال َشْيَخْينِ  لنا  ِغناُهما علينا ُيْجِدي ال َغنِيَّ

 همااإن أيسرت غنمَ  ودانِ سُ يَ            وإنما  يزعمانِ  اهما سيدان

ضمير رفع  "هما"ذلك أن ،  عمله في هذا الشاهد، أبطل  يدل على الرجحان في الخبر، متأخر عن المعمولين فعل قلبي  (يزعمان)

وهذا دليل واضح على أنه لم يعمل ؛ خبر مرفوع ، : ( اسيدان)،  أعمل هذا العامل يجب أن يأتي بضمير نصب منفصل ، فلو منفصل

 .رفع باأللف هألن

 ؟ ، أو أن نبطل عمله تأخر عن المعمولين فهل األولى أن نعمله "اسيدان"

 .ابطال عمله لكن األولى  ؛فال مانع  " سيدين يزعمانإياهما " ناهلو أعملوألولى أن نبطل عمله، ما دام تأخر عن المعمولين فا 

 .، واإلبطال أولى  تقدم المعموالن على العامل فأبطل عمله فيهمافي هذا الشاهد 
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 : أفعال القلوب وأفعال التصيير الجامدة والمتصرف  لها ثالث حاالت

ا، أم ،  تقدمت أم تأخرت أم حال بينها حائل؛ سواء  وهو األصل األفعال حاصل في جميعــــــــــ  تعمل إما أن داال سواء كان فعاًل قلبيهً

 . رًفاصمتجامدا ، أم على التصيير، أم 

 .، وال يجوز في أفعال التصيير، وال يجوز في األفعال الجامدة من أفعال القلوب األفعال القلبي يختص ب ـــــــــــ  تلغىوإما أن 

 .باألفعال القلبي  ، وال يجوز في أفعال التصيير ، وال يجوز في األفعال الجامدة من أفعال القلوبيختص  ــــــــــ  تعلقوإما أن 

 

 .هو إبطال العمل لفًظا ومحالهً  :العامل  لغاءإ

 .أخر العامل عن المعمولينتتوسط العامل بين المعمولين، أو :سبب اإللغاء 

 .مرفوًعامنصوب في اإلعمال يصير أن ال: المقصود بقوله لفظا 

؛ بل يكون مبتدأ وخبرا خالصين ولو عطفت عليه، أو  من اإلعراب على أنه منصوبال يبقى له محل : المقصود بقوله محالهً و

 .؛ ألن محله قد ذهب وصفته، أو أبدلته منه، أو أكدت فإنك ال تعامل محله

  

 . هو األصلوـــــــــ  "عددُت زيدا كريما": نحو مقدم على المعمولين 

 .سواءيجوز اإلعمال واإللغاء  ــــــــــــــ "زيٌد عددُت كريٌم " ،  "كريًما زيدا عددتُ ": نحو توسط العامل بين المعمولين 

 .يجوز اإلعمال واإلبطال أولى  ــــــــــــ  "زيٌد كريٌم عددُت " : نحو تأخر العامل عن المعمولين 

 

 .في اآلخر  لغيال يجوز أن تعمل في أحدهما وت، و في الخبر طل يب في المبتدأ فال بد أن عملال إذا أبطل -
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   فعال القلبية عن العمل  ي املعمولنيتعليق ال  

 

 .هو إبطال العمل لفًظا ال محالهً  :التعليق

، والدليل : أي  أنه لو أتبعت عليه :  على كونه منصوًبا محالمحل اللفظ ال يزال الفعل عاماًل فيه، فهو مرفوع لفًظا منصوب محالهً

 .يجوز لك أن تعطف على اللفظ فترفع، أو أن تعطف على المحل فتنصب،  عطفت عطًفا، أو وصًفا، أو توكيًدا، أو بداًل 

 .خبر يصيران مرفوعين، وال يصيران منصوبين بعد الفعل المعلق عن العملوالالمبتدأ : لفًظا

 .يبقى محلهما منصوًبا، ف لفعل عماًل في محل االسميبقى لهذا ا: محالهً ال 

 بين العامل والمعمولين لفًظا من األلفاظ التي لها الصدارة ؛ سواء كان بين العامل والمعمولين،  توسطأن ي :سبب التعليق 

 .بواحد من المعمولين أو كان متصال

 .وال يتقدم عليه  ؛ ألن له حق الصدارة ال يمكن أن يعمل فيهما قبله وما دام له الصدارة ف

  

 :لفظا منع عمل الفعل القلبي التي ت الصدارةحق األلفاظ التي لها 

وما النافي ، وإن النافي ، والم القسم ، أسماء االستفهام، وحروف االستفهام، وحروف الشرط، وأسماء الشرط، والم االبتداء، ": هي 

 "وال النافي 

 [332: البقرة] {ا لََمِن اْشَتَراهُ َما لَُه فِي اآْلخَِرِة ِمْن َخاَلقٍ َعلُِموَولََقْد }: تعالىقال 

عالم   ال يظهر فيهامبني  " من"، لكن " الخبر" ما له في اآلخرة من خالق، " المبتدأ"من اشراه : الفعل علم، والمفعوالن هما  

 ال ؟ اإلعراب حتى نعرف هل الفعل معلًقا عن العمل، أم لم 

 " مجتهدٌ  لزيدٌ  علمتُ : "يمكن أن يمثل لهذا 

 ، متقدم  وينصب مفعولين القلبي مع أن الفعل  "لزيًدا مجتهًدا"مرفوع ، وال يجوز أن تقول :  فاعل، زيد: والتاء ، الفعل  (علم)

 .عمل في المحلله ، لكن  الت دون عمل هذا العامل في اللفظ، فحدارة من ألفاظ الصوهي  الم االبتداءلكن جاءت 

 

 : قال الشاعر 

 هاسهامُ  إن المنايا ال تطيشُ       منيتي  لتأتينَّ  علمتُ ولقد 

سدت مسد المفعولين ، " علمت"في محل نصب الفعل جمل  "لتأتين منيتي"، علق عن العمل في المفعولين  (علم)الفعل : الشاهد 

وجود نون : الم القسم  الذي دلنا على أن هذه الالم، و؛ ألنها جمل  فعلي   هي مرفوع  أم منصوب أيظهر وال دخلت عليها الم القسم، 

 .رهذه الالم واقع  في جواب قسم مقدالتي تدل على أن ، التوكيد بعدها 

 "مسافرٌ  علمت وّللا لمحمدٌ "

في  ها؛ ألن محل نصب هي مرفوع  لكنها فيوخبر، : مسافر ، مرفوع  على أنها مبتدأ  :واقع  في جواب القسم، ومحمد : الالم 

 .بسبب وجود الم القسم ؛ ستطاع أن يعمل فيها مع أنه متقدم ا؛ ألنه ما  المعلق عن العمل "علم"ـأول لاألصل مفعول به 

 

  {لََقْد َعلِْمَت َما َهُؤاَلِء َيْنِطقُونَ }: قول ّللا و

 " .ينطقون"وال في الخبر  "هؤالء" بتدأظهر عالم  الرفع ال في المولم ت، فعلي  جمل  : ون قط، ين مبني : هؤالء 

 "ّللا موجودٌ  ظننت ما عبدُ "

 .؛ فتبين أن هذا الفعل المتقدم معلق عن العمل فيها كلم  معرب  تظهر عليها عالم  اإلعراب: عبد 

 :  ، لكن اشترطوا في هذين الحرفين شرط " ال النافي ، وإن النافي "من األشياء التي تعلق الفعل عن العمل  -

 . ال وإن النافي  واقعتان في وجواب هذا القسموأن تكون في جواب قسم ملفوظ به أو مقدر؛ 

  "وال عمرٌ  في الدارعلمت وّللا ال زيد ٌ": نحو 

 .عالم  اإلعراب هنا ظهرتو ، مرفوعمبتدأ : ، زيد  واقع  في جواب القسم: ال وّللا، :  القسم
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 " قائمٌ  عملت إن زيدٌ "

 .اللفظ لكنه مقدرال يوجد قسم في 

 

 .ن ال تعلقان إال إذا لفظت بالقسم أو نويتهالنافيتا" أنال و" قسًما، فإن ظاهر كالم المصنف أن إذا لم تكن تنوي -

فعلق الفعل  ، فإن كنت ناوًيا بشرط أال تكون ناوًيا للقسم، " اً علمت ال زيًدا في الدار وال عمر": أنك تستطيع أن تقولبمعنى 

 .ارفع الكلم  الموجودة : يعني، عن العمل 

 

أن يكون واحد من أو أن يتوسط حرف االستفهام بين الفعل والمفعولين، : صورتان  الذي يعلق الفعل عن العملالستفهام ل -

  .المعمولين اسم استفهام

 "ذلكمن، ومتى، وأيان، وأين، ونحو أي، و" بقي  أدوات االستفهام أسماء " هلالهمزة، ":  االستفهام احرف

 :مثال الصورة األولى 

 [ 339: األنبياء] {أَقَِريٌب أَْم َبِعيٌد َما ُتوَعُدونَ  ْدِريَوإِْن أَ } : تعالى هقول

، وجاءت همزة االستفهام القلبي الذي لم يظهر عليه عمل الفعل هي المبتدأ ومعلق ، : ، قريب " أدري"العامل القلبي 

 " بعيد قريب،" متوسط  بين الفعل أدري وبين المعمولين

صل  الموصول، : توعدون هو المبتدأ فيصير مبتدأ مؤخًرا، موصوال، فالبد أن يكون  اوما دام اسماسم موصول : ما 

 .بين المعمولينتعن العمل بسبب وجود الهمزة التي توسط  "أدري"، وقد علق العامل القلبي  خبر مقدم:  وقريب

 :  الصورة الثاني  مثال

 [32: الكهف] {أَيُّ الْحِْزَبْيِن أَْحَصى لَِنْعلَمَ }تعالى قوله 

خبر ، : أحصى ،  مضاف إليه: الحزبين ،  مرفوع مبتدأ  "أيٌ "،  ى المفعول بهلم تظهر عالم  النصب عل ، "نعلم"الفعل 

 . وعمرف اللفظ فظاهره أنه أمامنصوب ، المبتدأ والخبر محل 

 

أم لم يوجد،  وجد ما يحول بينها مثل أدوات االستفهام؛ سواء التعليق في أفعال التصيير  أو ال يدخل شيًئا من اإللغاء -

 .أخر العامل عن المعمولين أم لم يتأخروسواء ت

 : أن تلغيه فيصبح  "خزًفا صيرتُ  الطينَ " أو "خزًفا صيرتُ  الطينَ ": فال يجوز في قولك 

 .ن تعمله؛ ألنه ليس فعاًل قلبيهًاالبد أبل  "صيرتُ  خزفٌ  الطينُ " أو "خزفٌ  صيرتُ  الطينُ "

بين ا حتى لو توسط "تعلم بمعنى اعلم"و " هب بمعنى اعتقد" األفعال الجامدةال يجوز اإللغاء والتعليق في كذلك 

 .المعمولين، أو تأخرا عنهما

 

 .ال  الماضي ؟ عمال واإللغاء والتعليق خاص بالزمنهل اإل

 .في جميع تصاريف هذه األفعال  اإلعمال واإللغاء والتعليق يكون -
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 (22)احملارضة 

لغاء والتعليق   أ حاكم  ي  الإ

 ؟ متى نعلق ومتى نلغي* 

 .إذا جاء بعده شيًئا له الصدارة :ونعلق العامل ،  أو تأخر عنهما إذا توسط بين المعمولين :ي العامل نلغ

 

 ؟الفرق بين اإللغاء والتعليق ما 

ولذلك يجوز أن تتبع على العامل  له ال في اللفظ وال في المحل، والعامل المعلق له عمل في المحل،أن العامل الملغى ال عمل  -3

 "ذلك وغيرَ  ّللا قائمٌ  لعبدُ  علمتُ ":  تقولف . المعلق بالنصب

 مضاف إليه، : ومضاف، ولفظ الجالل  مبتدأ :  م القسم إذا قدرنا قسًما، عبدفعل معلق عن العمل بسبب الم االبتداء، أو ال: علمت

 .في اللفظالفعل الذي قبلها معلق عن العمل، فله عمل في المحل، وليس  ألن؛  هااعطفناها ونصبن: غير خبر المبتدأ، :  قائمٌ 

 

 : ومنه قوله الشاعر

 حتى تولتِ  القلبِ  موجعاتِ وال        ما البكا  أدري قبل عزةَ  وما كنتُ 

 مبني وهو مبتدأ ، اسم استفهما : ما  ، اسم االستفهام في ما بعدهب وجود علق عن العمل بسب فعل قلبي: أدري 

 ، الصدارةله ؛ ألنه اسم استفهام  در وجوًباصُ خبر مقدم : ، وما مبتدأ مؤخرها أنعندي ويترجح ، ه خبر : بكاال

  ؟النكرة بالمعرف   عن خبر، فكيف ت معرف  "البكا"ستفهام نكرة واالاسم  مع أنال يقر هذا الترجيح بعض النحويين كان وإن 

؛ ألن   مرفوعوهي ، "البكا"أنه معطوف على لي ، والذي يظهر "البكا"على معطوف  أو، "ما"موجعات معطوف على : الشاهد 

عطف نفي المحل لما جاز لنا أن  لم يكن للفعل القلبي عمللو ، و منصوب  وعالم  نصبها الكسرة" اتموجع"كن ل، الفعل قبلها معلق 

 .اللفظ الذي قبله مرفوعو؛  عطف بناء على اللفظقد  ئذحينيكون ؛ ألنه وهذا جائز " وال موجعاتُ " فناها بالرفعلعطوبالنصب 

 

 .جب ي تأخره ، والللتوسطه أو يجوز إلغاؤه أن الفعل المعلق يجب تعليقه بسبب وجود ما له الصدارة، أما الفعل الملغى  -2

 فتعمل ، "ظننت قائما ً  زيداً "و ،فتلغي  "قائمٌ  ظننتُ  زيدٌ ":  قول في توسط العاملت أن يجوزف

 ".زيًدا قائًما ظننت"،  "ظننتُ  قائمٌ  زيدٌ ": ذلك في تأخر العامل أيضا يجوز و

 ، "علمت لزيدا مجتهدا" :نحو  تعمل إذا حال بين العامل والمعمول لفظ من ألفاظ الصدارةلكن ال يجوز لك أن 

 .وليس موجًبا وزسببه مجتعليق سببه موجب واإللغاء الف

 ؟إذا تقدم عليهما ؤه ن المعمولين، أو تأخر عنهما، فهل يجوز إلغاالعامل إذا توسط بي بإلغاءقلنا 

 ؟  "، ظننت عبد ّللا موجودٌ  جالسٌ  ظننت زيدٌ "تقول  يجوز أن هل

 .دام متقدًما فحقه أن يعملما : ونيقول، وإلغاء العامل المتقدم  يمعنونـــــــــــــ  النحاة وجمهرة البصريين

 .العامل القلبي المتقدمإلغاء  يجيزونــــــــــــ  من البصريين األخفشون والكوفي

 : وعندهم على ذلك شواهد

 : قول الشاعر

 األدبُ  الشيم ِ  مالكُ  رأيتُ أني      لقي حتى صار من خُ  بتُ كذاك أدِّ 

 .عن العمل مما له الصدارة معلق  يوجدال وى المعمولين ولم يعمل ، متقدم عل( رأى): الفعل القلبي 

 .خبر : ، واألدب مبتدأ: مالك 

 : قول الشاعر و

 تونيلُ  لدينا منكِ  خالُ إوما        ها أن تدنو مودتُ  ملُ آأرجوا و

 ( إخال)الفعل القلبي " أين العامل 

 . المعمولين ما موقعه ؟ تقدم على

 .العمل ؟  ال يوجد شيء علقه عن العمل هل يوجد معلق عن 

 .هل عمل أو ألغى ؟ ألغى 

 " .تنويال"؛ ألنه لو أعمل لقال " ويلتن"رفع كلم  ؟ ألغي عمله دليل على أنه الما 
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 :ذلك  فيوجمهرة النحاة ن يالبصريتوجيه 

 : واحد من توجيهات ثالث  لهم فيه

 .عليهيحفظ وال يقاس  والشعر موضع ضرورة، شعر أنه  -3

 . هناك الم ابتداء مقدرةأن أن يكون من باب التعليق ، ويحتمل  -2

: ويكون التقدير في البيت الثاني  .الفعل عن العملبتداء هي التي علقت االالم و "األدبُ  الشيم ِ  مالكُ ي رأيت لإن" : فيكون التقدير 

 .ن إلغاء العامل المتقدم ال يجوز؛ أل باب اإللغاءوليس من  من باب التعليقذلك كون في" لدينا منك تنويلُ لخال إوما "

 .متوسط في الجمل   وإنما،  ، لكن العامل ليس متقدما في الحقيق  أن يكون من باب اإللغاء -1

 .ليس متقدما في الشاهد الثاني ، وبالتالي " وما"في الشاهد األول ، وكلم  " أني"تقدم عليه كلم  حيث 

 : عليه فإن المقصود و

 هأن يتأخر المعموالن عنه، لكنأو ؛ بل أن يتوسط العامل بين المعمولين يس فقط أن يتوسط بين المعمولين ل: الذي يبيح اإللغاء  -

 .صف الجمل منتمذكور في 

  " العامل معمل " :ليخرج من هذا األمر  وقال بعضهم

 ؟ "لتنوي"، وكلم  " األدب"وكلم   "مالك"لو كان هذا العامل عامال لنصب كلم  و ؟ بعده مرفوعيكون ذلك وما كيف ف

 . مقدربعضهما أن يكون  مكنيو ، ال يلزم أن يكون المعموالن موجدين في اللفظ: قال 

 ،    "مالُك الشيمِ  األدبُ  أني رأيته"وتقديره محذوف أو ضمير الشأن المقدر ، : المفعول األول ، فعل قلبي  (رأى)

 "مالك الشيم  األدب"جمل   :رأيت الشأن، المفعول الثاني : يعني 

 "وما إخاله لدينا منك تنويلُ "وتقدير الثاني 

تكون في محل المفعول ، فوالجمل  ال يضير أن تكون مرفوع  ، عمل، لكن المرفوع هو المفعول الثاني لكونه جمل  قد يكون العامل ف

 . الثاني لكنها مكون  من مبتدأ وخبر مرفوًعان

 :خالص  ذلك 

 :مذهبان  إلغاء العامل القلبي المتقدمفي 

متقدم وبعده المبتدأ والخبر وقد جاءا القلبي أن الفعل : همستشهادووجه ايجوز واستشهدوا  أنهـــــــــــــــ  األخفشو نوالكوفي

 .أو الخفي  لتأويالت المتكلف ا ولنا الظاهر وليس، مرفوعين ولم يعمل بهما في ظاهر النص 

 ، ما دام العامل متقدًما فحقه أن يعملــــــــــــــ  وجمهرة النحاة نوالبصري

 : هذان الشاهدان من باب و

 : واحد من أمور ثالث  مافيهأو  ، الضرورة الشعري 

 .العملم ابتداء مقدرة هي التي علقت الفعل عن هناك ال الحتمال وجودلغى، الفعل المتقدم معلق وليس مُ إن  -أ

 .أن يتوسط العامل في الجمل : الثاني منه  التوسط نوعان، ف إللغاء، لكن اإللغاء بسبب التوسطهو من ا -ب

 ، " مالك الشيم  األدب"، وعمل في جمل   األول هو المفعول به رلكنه عمل في ضمير مقد، أن يكون العامل عامال  -ج

 .على أنها المفعول الثاني "لدينا منك تنويل"وفي جمل  

 .من باب الضرورة الشعري  اإنه: ال مانع أن نقولف،  متكلف التوجيهات وهي 
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 حذف املفعولني  ي ابب ظن وأ خواهتا  

 

 

 .إنه يجوز ذكرها وحذفها؛ ف ، وما دامت فضالت وليست بعمد األصل في المفاعيل أنها فضالت -

إذا ذكرت الفعل، فال هو األساسي ، ف الفاعلوإنما في الجمل ،  سياأساالمفعول به ليس  " قرأت ديواًنا"، " قرأت"فيمكنك أن تقول  

 .غير هذا البابتذكره أو ال تذكرة في  أنت بالخيارفالمفعول به  أما بد له من فاعل،

لما دخلت عليها أفعال ظن وأخواتها تحولت  والمبتدأ والخبر من العمد، لكن المفعوالت في هذا الباب أصلهما المبتدأ الخبر، -

 .؟ فال يجوز لك حذفها من كونها مبتدآت وأخباًرا إلى كونها مفاعيل، فهل نعطيها حكمها قبل دخول ظن وأخواتها 

 .يجوز لك حذفها؟ ف ظن وأخواتها حينما أصبحت مفاعيل أم نعطيها حكمها بعد دخول

 : قسمينعلى الحذف 

 .حذف المفعولين مًعا -3

 .ذا الحذف اقتصاًراإما أن يكون هذا الحذف اختصاًرا، وإما أن يكون هوال يبقى إال الفعل والفاعل، ويحذف المفعوالن مًعا، 

 .المحذوفينالمفعولين يدل على يكون في السياق ما أن  : الحذف اختصاًرا

 .دالل  على هذين المفعولينالكالم أال يكون في  :ا اقتصار الحذف

 

 ؟ لمفعولين اختصاًراما حكم حذف ا

   "حذف المفعولين اختصاًراباإلجماع ز جوي":  ابن هشام األنصاريقال 

 .عند جميع النحويين ــــــــــــــ اختصاًراال يبق واحد منهما  و حذف المفعولين معا يجوز

 [ 62: القصص] {َتْزُعُمونَ أَْيَن ُشَرَكائَِي الَِّذيَن ُكْنُتْم }: ه تعالى ومنه قول

اختصارا ألن هناك محذوًفان ضمير متصل في محل رفع فاعل ، المفعوالن : الواو  ، فعل مضارع من األفعال الخمس :  تزعمون

 .شركائي : المفعول الثاني  هم ،:  ولاأل مفعولال" هم شركائيتزعمون ": هما قديردالل  عليهما في الكالم ، وت

 : قول الشاعرو

ِ  ُسنَّ ٍ  َتْحَسبُ ترى ُحبَّهْم عاراً َعلَيَّ وَ            بأيِّ كتاٍب أم بأيه

 ، اختصاًرا وقد حذف المفعوالن معا، " أنت"تقديره فعل مضارع من باب ظن أخواتها، فاعله تقدير مستتر  :تحسب 

  "حبهم عاًرا وتحسب": تقديره

 .في السياق  باإلجماع حذف المفعولين معا اختصاًرا إذا دل عليهما دليليجوز  -

 

 ؟ تصاًراقما حكم حذف المفعولين ا

 . سيبويه واألخفشـــــــــــــ .سواء كان الفعل من أفعال اليقين، أم من أفعال الرجحان حذف المفعولين اقتصاًرا مطلقامنع ي -أ

 .وأكثر النحويين الناظمـــــــــــــــ  حذف المفعولين مطلقاجوز ي -ب

ُ }:  قول ّللاوا له بواستشهد  [ 236: البقرة] {َتْعلَُمونَ َوأَْنُتْم اَل  َيْعلَمُ َوّللاَّ

 دليل عليهمااقتصارا ؛ ألنه ليس في اآلي  حذف المفعوالن مفعوالن،  همافعالن في هذه اآلي  من أفعال القلوب، وال يوجد مع

 "  حاصل  أو واقع  أو األمور ، وأنتم ال تعلمون األشياءأو حاصل  واقع أو األمور وّللا يعلم األشياء  : وتقديرهما

 [15: النجم] {َيَرىأَِعْنَدهُ ِعْلُم اْلَغْيِب َفُهَو }: تعالىوقال 

 .حذفا اقتصاًرافقد ، عليهما يرى، الفاعل ضمير مستتر، المفعوالن ليس في اآلي  ما يدل : الفعل 

ْوءِ  َظَنْنُتمْ وَ }: قالو  [ 32: الفتح]{ َظنَّ السَّ

 .اقتصارا  قد حذفافالمفعوالن ،  ، وليس مفعوال بهمفعول مطلق وهو مضاف:  ظنَّ للجمع،  : فاعل، والميم: فعل ماض، والتاء  : ظن

والن بدون دليل يدل عليها، المفع، وقد ُحذف معها " يعلم، ويرى، وظن" :من هذا الباب ثالث  أفعال ثالث آيات كريمات ورد فيها 

 .أفصح الكالم  هعليها؛ ألن يقاسف
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 : ما يدل على هذين المفعولين يوجد فيه ؛ ألنه الا في هذا المثل اقتصاري احذف المفعوالن حذفوكذلك 

 .خيل وقوع هذا الشيءتيأي  "لخَ يَ  من يسمعْ ": قول العرب 

 .ويدل أحياًنا على اليقين يدل في الغالب على الرجحان في الخبر،  من أفعال القلوب: يخل 

 " من يسمع يخل ما سمعه واقًعا: "والتقدير مع هذا الفعل حذف اقتصاري  حذف المفعوالن

 ؛  ، وليس في الكالم ما يدل على هذين المفعولينواقعا :  لمفعول الثانياو ما سمعه ، :  المفعول األولفيكون 

 .حذف اقتصاري هأن دل ذلك علىف

 .األعلم الشنتمري ـــــــــــــ فيما يدل على اليقين ال يجوز و حذف المفعولين فيما يدل على الظن يجوز( فيه تفصيل) -ج

 

 : ، وبعضها يدل عل الظن الشواهد التي ذكرها المصنف بعضها يدل على اليقين

ُ َيْعلَُم }: قوله تعالى: يدل على اليقين ما   [ 15: النجم] {أَِعْنَدهُ ِعْلُم اْلَغْيِب َفهَُو َيَرى}،  [236: البقرة] {َوأَْنُتْم اَل َتْعلَُمونَ َوّللاَّ

ْوءِ } :يدل على الظن ما   "من يسمع يخل"قول العرب ، و[ 32: الفتح]{ َوَظَنْنُتْم َظنَّ السَّ

 : األعلم يقول و

 .قليل هإن: يقولون، واألعلم في بعض أفعال هذا الباب  ، الذين يمنعون سيبويه واألخفش -

 . حذف المفعولين اقتصاًرافيجوز ما دام ورد في القرآن الكريم حتى ولو كان قلياًل : ونقول  

  

 . ف واحد من المفعولين وبقاء اآلخرحذ -2

 .ممنوع باإلجماعـــــــــــــ  حذف واحد من المفعولين وبقاء اآلخر اقتصاًرا

 !ماذا؟ ه، ظننت" ظننت محمًدا": أن تقولفال يجوز 

 .فيمنعه ابن مركون، إال  جائز باإلجماعـــــــــــــ  تصاًراخواحد من المفعولين وبقاء اآلخر احذف 

 : واستشهدوا بقول الشاعر

ي َغْيـرَ ولقـد َنَزْلِت َفال  ـي بَِمْنـِزلَ ِ الُمحَ      هُ َتُظنِّ  مِ بِّ الُمْكـرَ ِمنه

 .ألنه من األفعال الخمس  ؛ وعالم  جزمه حذف حرف النونبال الناهي  مجزوم فعل مضارع :  يتظن

 جواًزا المفعول به الثاني محذوفو مفعول به أول،: ه غيرَ ،  ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل : المخاطب ياء 

 " .غيره حاصاًل  يفال تظن":  تقديرهو،  ينعند جمهور النحوي
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 (24)احملارضة 

   جرى الظناإجراء القول م  

 

كما ننصب بظن  ..."، قلتَ  قائل، قل ، يقول ، قال "منه  بقال وما يشتق المفعولين أن ننصب :المقصود بإجراء القول مجرى الظن 

 .وأخواتها المفعولين

أنه يدخل على جمل  محكي  عند جمهور :  "قل وما يشبهها مما يتضمن هذه األحرف الثالث ، يقول ، قال "األصل في الفعل 

 .النحويين، وفي استعمال العرب عام  

 ما معنى محكي  ؟

 .لكنها في محل نصب مقول القول، لها تبقى على حافغير يتتال : أي 

 ".اجلسوا: أقول"،  "اجلس: قلت"،  "ليقم محمد: قلت": نحو 

 

 .وإما أن تكون جمل  اسمي  الجمل  التي يدخل عليها القول إما أن تكون جمل  فعلي  -

الخبر في محل نصب والمبتدأ ها مرفوع  فإن ، لكنها مع كونان والخبر مرفوعالمبتدأ ،  تبقى مرفوع فكانت هذه الجمل  اسمي  إذا 

  . إن همزة إن تكسر وجوًبا إذا وقعت محكي  بالقول: فلقنا "إن وأخواتها"وقد مر بنا طرف من حكاي  الجمل  في باب ،  مفعول به

 .ألنها حينئذ جمل ، وليست مفرًدا ؛ر وجوبا كستهمزتها  فإن ...  ال، أو يقول، أو أنا قائل، أو قلإذا تقدم عليها ق: أي 

المفعولين كما ننصب بظن ينصبون بالقول ومشتقاته، ف،  مطلًقا ظنيجرون القول مجرى ال من العرب "بني سليم" قبيل لكن 

 .وأخواتها

 . جماعبإ محكي ـــــــــــــــ فعلي   التي يدخل عليها القول ومشتقاته الجمل  فإذا كانت

 . بشروط العرب يحصل بقي وعند ،  بني سيلم ال يحصل فيها تغير إال عندو،  مرفوع  تبقى ـــــــــــــــــ لكن إذا كانت الجمل  اسمي  

 .الشروط لو توفرت ، حتى  وليس واجب جائز ـــــــــــــ مجرى الظن عند بقي  العرب غير بني سيلم في الجمل  االسمي إجراء القول 

 

  : بني سليمعلى لغ  شواهد 

تْ  هِزيزَ َتقولُ            إذا ما َجَرى َشأَويِن َواْبَتله ِعطفُُه : قول الشاعر  يِح َمره  بأثأبِ  الره

 .هي المفعول به األولو" هزيزَ "أنه نصب كلم   :الدليل ونصب به المفعولين، : يعني ، الشاعر أجرى القول مجرى الظن : الشاهد 

 

 َوَضْعُت بَِها َعْنُه الَولِيَّ  َ بالَهْجرِ                أَْهلَ َبْلَدة ٍ أَنِّي آيبٌ إذا قُْلُت :  قول الشاعرو

يركب فرسا نجيب   هألن؛ " في الظهر"صل إليها في الهجيرة ا يفإن إلى بلدة معين  في المساءصل أ يأن تتوقعظننت أو إذا  : يقول

 .أن يصل قبل الوقت الذي يقدره بها يستطيع سريع  

، قد سدت مسد "أن المفتوح  الهمزة وما دخلت عليها" : هماوالمفعولين نصب فمجرى الظن،  "قال"الشاعر أجرى : الشاهد 

 .بكسر الهمزة " بيإني آ" : كان لم يجر القول في هذا البيت مجرى الظن، لقالالمفعولين، ولو 

 

 .القول وما يشتق منهب هاينصبونف في الجمل  االسمي  قول مجرى الظن؛ بل يجرونه مطلًقاسليم ال يشترطون شيًئا إلجراء ال وبنإذا  -

 :ى الظن إال إذا توافرت فيه شروط العرب ال يجرون القول مجر

 . فعل األمر الكوفيون، وأجاز  أن يكون ماضيا متصال به تاء الخطاب السيرافي، وأجاز  مضارًعا فعالالقول أن يكون  -3

 .فال يجيزها " قال"، أما " قلتَ : "نحو . المتصل به تاء الخطاب  ماضيالرع ومضااليجيز السيرافي  -

  .المضارع واألمر الكوفيون يجيز  -

 .مسنًدا إلى المخاطب المضارع أن يكون  -2

 .، وإنما المضارع المسند إلى مخاطب  هذا االستعمالفي ليس كل فعل مضارع يجيزه العرب  -

 ."تقول" ، للمخاطب"نقول"للمتكلمين ، " يقول"للغائب ، " أقول"لمتكلم ل:  الفعل المضارع له أربع حاالتو

 . المستقبلال يقصد به و أن يكون داالهً على الحال -1

فيحتمل أنه يكتب اآلن أو سيكتب في " محمد يكتب: "االستقبال، فإذا قلت علال أو يدل  الفعل المضارع إما أن يدل على الحالو 

 .المستقبل
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 :هذا الشرط ُرد على من اشترطه بقول الشاعر، و ال يمكن إال أن يكون داالهً على الحال ابن مالكء القول مجرى الظن عند إجرا -

ا الَرحيلُ أ  الداُر َتجَمُعنا َتقولُ َفَمتى            َفدوَن َبعِدَغدٍ  مه

 ومسند إلى المخاطب مضارع: الفعل هنا 

 .في المستقبل: ، أي متى تقول الدار تجمعنا : ؛ ألنه يقول هذا البيتبالذين اشترطوا كونه حااًل يرد عليهم 

  .فتكون متى ظرفا متعلًقا بتقول؟  ، وليس متى تظن في المستقبل متى تظن اآلن :أنه بمعنى  قالواورد هذا الشاهد أيًضا  في المقابلو

 .باسميقع بعد استفهام، سواء كان هذا االستفهام بحرف أم كان أن  -3

  "ميان عقاًل للعِ  أتقول":  سمع الكسائي قول بعض العرب

 .دمت عليه همزة االستفهام ، وقد تق مخاطب، ومسند إلى  الفعل مضارع

 :قول الشاعرو

تِ        يثقلُ عاتقي تقولُ الرمحَ  عالمَ   إِذا أَنا لَْم أَْطَعْن إِذا الَخْيلُ ُكرَّ

 .ها مجرى الظناعلى أنه أجر "تقول"ـ مفعول به ل الرمحَ : الشاهد 

 . "عالم"، ومسند للمخاطب ، ومسبوق باستفهام مضارعالقول لفظ 

  .ضفإنه ينتق ؛فإن فصل الفعل بأجنبي ؛ال يفصل بينهما فاصلف يتصل االستفهام بالفعلأن  : شرًطا خامًسا سيبويه واألخفشد زا -5

بين همزة االستفهام وبين  فصلألنه ، " زيد مجتهد"، فال يجوز عند سيبويه واألخفش أن تنصب  "مجتهدٌ  أأنت تقول زيدٌ ": إذا قلتف

  ."أنت"الفعل بفاصل أجنبي، وهو كلم  

المقدر وليس ؛ ألنه حينئذ يكون الناصب هو ال مانع أن تنصب بها؛ ف" تقول" فسًرا بالفعل المذكور بعدهافاعاًل م "أنت"رت فإن قدَّ 

 ."أتقول أنت تقول": ، ويكون التقدير الفعل المذكور المفصول عن الهمزة

عمول أو الجار والمجرور، أو م،  بالظرفبين االستفهام وبين الفعل أجازوا أن يفصل ؛ بل  لم يشترطوا هذا الشرط الجمهور -

 .المذكور الفعل 

 :  قال الشاعر

ًَ  تقول الدارَ ُبْعٍد  أََبْعدَ   محـتوًمـا الـبعدَ  تقولُ  أم بهم شمـلي       جامعً 

مسند إلى المخاطب، مسبوق باستفهام، وقد فصل بينه وبين االستفهام بالظرف، أجري مجرى الظن ، فعل مضارع  (قولت)

 .هام والفعل بالظرفالجمهور أن تفصل بين االستفال مانع عند و

 " جامع "و "الدار"نصب كلم   ؟ ما دليلنا على أن الفعل عمل عمل ظن

 .مفعول به ثان (جامع )مفعول به أول،  (الدار)

 :أما الشطر الثاني 

 " أتقولأم "ألن التقدير بعد همزة االستفهام المقدرة؛ ، مسند إلى المخاطب ، مضارع فعل : تقول 

 

 .والفعل بالظرف أو بالجار والمجرورم االستفهاال مانع من الفصل بين  -

 .بالمفعول به للفعل المتأخر أي ،  مول الفعلويجوز أيًضا الفصل بمع -

االً تقولُ بني لؤي   :نحو قول الشاعر  تجاهليناأَم مُ  لعمُر أَبيكَ      أُجهَّ

فصل بين االستفهام وبين الفعل قد وأسند إلى المخاطب ، يدل على الحال ، ،  أجري مجرى الظن فعلفعل مضارع : تقول 

 . للفعل المتأخر الذي نصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر بالمفعول به: ، أي بالمعمول 

 :إعراب هذا البيت 

 .حرف ال محل له من اإلعراب: همزة االستفهام 

 المفعول به األول،: ؛ ألن بني لؤي هو الذي أجري مجرى الظن  "تقول"للفعل المؤخر  الثاني مفعول بهال:  جهااًل 

 ،  نكرة" جهااًل "معرف ، و "بني لؤي"أن ؛  قدًماه منوكمفعول به الثاني مع الجعله  في السببو

 .المبتدأ والخبر: وفي باب إجراء القول مجرى الظن ، وأصل المفعولين في باب ظن وأخواتها 

 .هو األولى مع كونه متأخرا  به أولمفعواًل  "بني لؤي"فكون 

 .أال يتعدى الفعل بالالم  السهيلياشترط  -6

ً منطلق اعمرً  أتقول لزيدٍ "فال يجوز أن تنصب وتقول   . "منطلقٌ  عمرٌ  أتقول لزيدٍ  ": وإنما تقول   "ا

 .مجرى الظن  هئإجرامن عدم : ، أي  الحكاي الشروط فإنه ال مانع من عدم حتى لو استوفى جميع  ومع ذلك -

 .أنه حكى الجمل  ولم يجر القول مجرى الظن مع توافر الشروط، أي بكسر الهمزة { أَْم َتقُولُوَن إِنَّ إِْبَراِهيمَ }: تعالى ورد في قولهكما 
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 (25)احملارضة 

   تطبيقات 

 
 :تطبيقات على باب ال النافي  للجنس * 

 :التالي   النافي  للجنس في االمثل " ال"هل عملت : 3س

 " في الدار وال عمرُ  ال زيدٌ " -أ

 . على نكرة تدخلال بد أن  حتى تعملنها دخلت على معرف ، وأل ؛ لم تعمل

 " وال امرأة ال في الدار رجلٌ " -ب

  .واسمها، فال يجوز أن تعمل هافصل بين؛ ألنه لم تعمل 

 " جئت بال زادٍ " -ت

 . ألنه تقدم عليها حرف الجر؛ تعمل  مل

 

 : صح أم خطأ : 2س

 (خطأ  .)فرت الشروط يكون دائًما معرًبا منصوًباااسم ال النافي  للجنس إذا تو -أ

ا على ما كان ينصب به إذا كان مفرًدا، ويكون أحيإذا كان مضاًفا، أو شبيه بالمضاف  يكون غالًبا معرًبا منصوًبا :الصواب   .اًنا مبنيهً

(    خطأ".)إال باهلل وال قوةٌ  ال حولٌ "، أو "إال باهلل وال قوةَ  ال حولَ " ، يجوز لنا فيها وجهان فقط"باهللال حول وال قوة إال ": في نحو -ب

 :  بقي ثالث وقد يجوز فيها خمس  أوجه،  :الصواب 

 "إال باهلل وال قوةٌ  ال حولَ :  أن نبني األول ونرفع الثاني

 " إال باهلل وال قوةَ  ال حولٌ ": أن نرفع األول ونبني الثاني 

 "إال باهلل ًَ  وال قوة ال حولَ : "أضعف األوجه" أن نبني األول على الفتح وننصب الثاني

  .األول غير منون؛ ألنه مبني، والثاني منصوب وهو منونأن  : ناء األول على الفتح ونصب الثانيالفرق بين قولنا بو

 "المعطوف"وماذا يجوز في الثاني " المعطوف عليه"فماذا يجوز في األول ، " ال"إذا عطفنا على ال النافي  للجنس ولم نكرر : 1س

 ؟" ال رجل وامرأة في الدار: "نحو 

 ."في الدار ًَ  وامرأة  ًال رجال" مأ " ال رجلَ وامرأةٌ في الدار" م، أ"في الدار وامرأةٌ  ال رجلٌ  : " هل يجوز أن نقول

 ،  البناء: فقط ال يجوز فيها إال وجه واحد  : قبل العاطف "رجل" كلم  :الجواب

 .بالنصب "ًَ  وامرأة ال رجلَ "، أو  بالرفع" وامرأةٌ  ال رجلَ ": فتقول، الرفع والنصب:  يجوز فيه وجهان فقط: ما بعد العاطفو

 : سبب بنائهومبني،  اسم ال النافي  للجنس:  3س

اأنه أشبه  -أ  .الحرف شبًها معنويهً

 .أنه مركب مع اسمه كتركيب خمس  عشر  -ب

 .االثنان جائًزان -ج

 

 :صح أم خطأ : 5س

 (خطأ). خبر ال النافي  للجنس ال يجوز ذكره ، ويجب ان يكون محذوفا دائما  -أ

  ليس عند كل العرب يجب حذف ال النافي  للجنس؛ بل الغالب إذا كان معلوًما من السياق أن يكون محذوًفا،

هذه واجب ذكرها؛ ألنها ف" ال أحد أغير من ّللا" نحو قول الرسول . يجب ذكره عند عام  العرب إذا لم يكن معلوًما من السياق و

 .ليست معلوم  من السياق

 (صح. ) إذا كان معلوًما من السياق حذفهالغالب في خبر ال النافي  للجنس  -ب

 (صح. )النافي  للجنسالطائيون والتميميون يوجبون حذف خبر ال  -ج
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 .ظن وأخواتها تطبيقات على باب * 

 

 ؟  فأي الخيارات التالي  صحيح، منها ما يدل على اليقين دائما   أربع  أقسامإلى م أفعال ظن وأخواتها تنقس:  6س

 .يدل على اليقين مطلًقا "علم"الفعل  -أ

 .مطلقا  الخبر فييدل على اليقين  "درى" الفعل -ب

 .دائًما يدل على اليقين في الخبر "حجا" الفعل -ج

 .دائًما يدل على اليقين في الخبر "زعم" الفعل -د

 

 :دائما  على الرجحان في الخبر ومنها ما يدل

 .دائما  تدل على الرجحان في الخبر "ظن" -أ

 .دائما  على الرجحان في الخبرتدل  "زعم" -ب

 .دائما  على الرجحان في الخبرتدل  "ىألف" -ج

 .دائما  على الرجحان في الخبرتدل  "خال" -د

 

 :أحياًنا على اليقين لًبا على الرجحان في الخبر، ودل غاومنها ما ي

 "خالحسب، ظن، " -أ

 "  رأى، علم" -ب

 .على الرجحان أحياناًبا على اليقين في الخبر، وما يدل غالومنها 
 "رأى، علم "  -أ

  "هبْ ،  عدَّ " -ب
 " تعلم، وجد " -ج
 

 .تدأ والخبرنصب مفعولين أصلهما المبتعمل عمل ظن وأخواتها ؟ أي تال أي هذه األنواع األربع  ف: الفعل رأى له حاالت :  7س

 .، أي اعتقد كذا  المذهب : بمعنى "الرأي"من  رأى -أ

ُهْم َيَرْوَنُه َبِعيًدا}: مثل قوله تعالى "العلمي "رأى  -ب   {َنَراهُ قَِريًباو* َ إِنَّ

 .رأيت محمًدا: مثل " البصري "رأى  -ج

 .رؤيا المناممن  "الحلمي "رأى  -د

 :بقول الشاعر  حلمي  فهي ملحق  برأى العلمي  و استدلواأما رأى ال

ى ُرْفَقـتِى أََراُهمْ    اْنِخَزاال َواَْنَخَزلَ  اللَّيلُ  َتَجاَفى          َمـا إَِذا َحته

 : ر على التصييمن هذه األفعال ليس داالهً أحد :   8س
 "رد"الفعل   -أ

 "اتخذ" الفعل -ب
 .وال يدل على التصيير ،ألنه فعل يدل دائًما على الرجحان في الخبر     "حجا"الفعل  -ج
 "بَ هَ وَ "الفعل  -د
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 :صح أم خطأ :  9س
 (خطأ). ولينفعالصدارة بين الفعل والمسط ما له تو: بسبب  محالهً ال إبطال العمل لفًظا اإللغاء هو  -أ              
 ( خطأ. )اإلعمال يجوز في بعض أفعال هذا الباب ويمتنع في بعضها -ب             

 . وإنما التعليق واإللغاء هما اللذان يكونان في بعض أفعال هذا البابألن اإلعمال جائز في جميع أفعال هذا الباب ، 
 .من اإللغاء " قائمٌ  ظننتُ  زيدٌ "
 .التعليقمن " مسافرٌ  لمحمدٌ  ظننتُ  "
  .إعمال "مسافًرا محمدً  ظننتُ "

 (خطأ. )ه ويمكن تعليقه ؤالفعل القلبي الجامد يمكن إلغا -ج            
 .قع فيه إلغاء وال تعليقالفعل الجامد ال ي

  (  صح. )أفعال التصيير ال يجوز فيها إلغاء وال تعليق  -د           
 .األفعال الجامدة من أفعال القلوب ال يجوز فيها إلغاء وال تعليقف؛  ها كل أفعال القلوب، وليسبعض اإللغاء والتعليق يخصان 

 ( صح. )فعالن قلبيان جامدان  "تعلم، هب " -هـ           
 

 :هذا من باب     وإنما            َيُسوداِن إن أيسرت غنَماهما يزعمانِ هما سيدانا   : في قول الشاعر:  33س
 .اإلعمال  -أ

 .لتأخر العامل عن المعمولين         . لغاءاإل -ب
 .التعليق  -ج
  

 :من باب [ 332: البقرة] {لََقْد َعلُِموا لََمِن اْشَتَراهُ َما لَُه فِي اآْلِخَرِة ِمْن َخاَلقٍ }: تعالى ولهق:  33س
 . اإلعمال  -أ

 .اإللغاء  -ب
 .لوجود الم االبتداء التي علقت الفعل عن العمل       . التعليق -ج
 

 :ب ن بام[ 339: األنبياء] {َوإِْن أَْدِري أَقَِريٌب أَْم َبِعيٌد َما ُتوَعُدونَ }:  تعالى هلوق :  32س
 .اإلعمال  -أ

 .اإللغاء  -ب
 .العمل بسبب الهمزة التي جاءت متوسط  بين الفعل والمفعولينألنه علق الفعل عن        . التعليق  -ج
 

 :صح ام خطأ  : 31س
 (صح. ) الفعل الملغى ال عمل له ال في اللفظ وال في المحل - أ

 (خطأ. )الفعل المعلق له عمل في المحل وفي اللفظ  - ب
 (صح. )المعمولينإذا توسط بين الفعل والمفعولين شيء مما له الصدارة وجب تعليق الفعل عن العمل في  - ت
    .الكوفيون واألخفش واستشهدوا له هأجازلكن  ،عند جمهور النحويون  (صح.)اء العامل المتقدم على المعمولينال يجوز إلغ - ث
 .يقتصاراال الذي وافق عليه جميع النحويين هو الحذف (خطأ.)حذف المفعولين اقتصاًرا وافق عليه جميع النحويين -ج
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 (62)احملارضة 

 ال فعال اليت تنصب ثالثة مفاعيلابب 

 .ي  فعل ماضوأخواتها ، وهي أفعال " أعلَم ، وأرى"يسمى باب  -

ثَ "  :وهي سبع  أفعال   ر ، أخبر ، حدَّ أ ، أنبأ ، خبَّ  "أعلَم ، أرى ، نبَّ

 :أمثل  

ُ أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعلَْيِهمْ  ُيِريِهمُ َكَذلَِك }: تعالى هقول  [367: البقرة] {ّللاَّ

 مفعول به ثان، : ، أعمالهم فاعل:  ، ّللا "هم: " المفعول األول،  "أرى"وماضيه ، هو العامل فعل مضارع و "رييُ "

 .مفعول به ثالث: حسرات  

ُ فِي َمَناِمَك َقلِياًل َولَْو  ُيِريَكُهمُ إِْذ }: تعالى ولهوق  [ 31: األنفال] {َكثِيًرا لَفَِشْلُتْم َولََتَناَزْعُتْم فِي اأْلَْمرِ  أََراَكُهمْ ّللاَّ

 .ّللا :  الفاعلقلياًل، و: هم، والثالث : الكاف، والثاني  :المفعول األول ،  ينصب ثالث  مفعوالتفعل مضارع   : رييُ 

 :في الجزء الثاني من اآلي  و

 الكاف، : يعود على ّللا، والمفعول به األول  "هو"ر مستتر تقديره ، والفاعل ضميماضي ينصب ثالث  مفعوالت فعل: أرى 

 .كثيرا :والثالث ، هم : والثاني 

 

 ؟الثالث  ما أصل هذه المفعوالت 

 .أصلهما مبتدأ وخبرفي هذا الباب  الثالثو المفعول الثاني

 .من ناحي  األصل المفعول به األول والثاني في باب ظن وأخواتها  والمفعول به الثاني والثالث في هذا الباب ه

 

 .حكم الحذف في هذه المفعوالت * 

  .أن يكون معلوًما من السياق والبد،  عند أكثر النحويين جائزــــــــــــ  وبقاء المفعول به الثاني والثالث حذف المفعول به األول -

 .المفعول به الثاني والثالثوبقي المفعول به األول حذف  "ك ثميًناكبشَ  أعلمتُ ": تقولنحو 

 .هما من السياقما يدل عليهناك لكن ال بد أن يكون  جائزـــــــــــ  ي والثالثحذف المفعول به الثانالمفعول به األول فقط وبقاء  -

 أعلمت عبد ّللا أن محمد مجتهًدا،  ؟ ماذا أعلمت عبد ّللا  "ّللا عبدَ  أعلمتُ ": ، فقلت أنا "مجتهدٌ  محمدٌ ":  كأن يقول شخص

 .وهذا جائز وليس بواجب .، واقتصرت على ذكر األول حذفت المفعولين الثاني والثالث

 ما جاز في باب ظن وأخواتها في المفعولين األول والثاني يجوز هنا في المفعول الثاني والثالث، 

 .اختلف فيه هناك اختلف فيه هنا، وما  امتنع هناك يمتنع هنا اوم

 .   جائز باإلجماعــــــــــــــ   حذف المفعولين الثاني والثالث معا اختصارا ليس فيه خالف

   :فيه خالف تصارا الثاني والثالث معا اقحذف المفعولين 

 . سيبويه واألخفشـــــــــــ  المنع مطلقا -3

 .ـــــــــــ أكثر النحويين  الجواز مطلقا -2
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 .اإللغاء والتعليق في هذا الباب * 

 هل لنا أن نعلق الفعل في هذا الباب عن المفعولين الثاني والثالث ، 

 وهل لنا أن نلغي عمل الفعل في المفعولين الثالني والثالث إذا توسط الفعل بين المفعولين أو تأخر عنهما ؟

  :فيه آراء اإللغاء 

  .مطلقا الجواز  -3

 .مطلقا  المنع -2

 ."مبني للمجهول" كان مبيًنا للمفعولالفعل  ذاإ يجوز، و "مبني للمعلوم"إذا كان الفعل مبنيا للفاعل  يمنع -1

 

 : باألمثل  اآلتي ويستشهد  التعليق يجيزء واإللغا يجيز :ابن هشام و

 ".مع األكابر نا ّللاُ أعلمَ  البرك ُ ": قولهم 
 البرك ، : المفعول به الثاني في أعلمنا،  "نا: "، المفعول به األول  أعلم:  الفعل

 ."مع األكابر"حل محله الظرف الذي : لمفعول به الثالث ا
 .متأخر "مع األكابر"متقدم و "البرك "؛ ألن  متوسط بين المعمولين الثاني والثالثالعامل 

 . ألغى؟  أم أعمل يهل ألغ

ر اإللغاء جائًزا صاف؛  ألغي العامل فلم يعمل فيها : أنه وهذا يعنيجاءت مرفوع   "البرك "،  للمعلوممبني  "أعلم"الفعل : والدليل 

ا للمعلوم، وهذا فيه رد على الرأيين المانعين مطلًقا، همع كون العامل  ا للمعلوم: منع الذي يوالمانع اآلخر نا مبنيهً               .إذا كان الفعل مبنيهً

 : قول الشاعرفي 

 وأْرأُف ُمْسَتْكٍف وأْسَمُح واِهبِ              وأَْنَت أََراني ّللا أَْمنُع َعاصمٍ 

 .أمنعُ : والثالث . أنت : مما ينصب ثالث  مفعوالت وقد وتوسط بين المعمولين الثاني  "أرى"الفعل :  الشاهد

 . ألغىهل ألغى أم أعمل ؟ 

وهذا دليل واضح على أن الفعل  قد ألغي ، ، فيأتي به ضمير نصب "إياك"لقال ير رفع، ولو كان أعمل العامل ضم "أنت": الدليل و

 .بالرفع دليل على إبطال عمل العامل  "أمنع"وكذلك في قوله  ،  عن العمل

  

 : فيه آراء التعليقو
 . ــــــــــ معظم النحويين الجواز مطلقا -3
 .بعض النحويين ـــــــــــ مطلًقاالمنع  -2
ا للمعلوم ــــــــــــ  يمنع -1  .إذا كان الفعل مبنيهً
 

ُئُكمْ َوَقالَ الَِّذيَن َكَفُروا َهلْ َنُدلُُّكْم َعلَى َرُجٍل }: ستدل بنحو قول ّللا والمجيز ي ُكْم لَفِي َخلٍْق َجِديدٍ  ُيَنبِّ ٍق إِنَّ ْقُتْم ُكلَّ ُمَمزَّ  .[7: سبأ] {إَِذا ُمزِّ
 .العمل بسبب دخول الم االبتداء بعد هذا العامل فعل ينصب ثالث  مفعوالت، وقد علق عن "ئبِّ ينه "الفعل : الشاهد
 "إذا مزقتم نكمأ" لفتح همزة إنالفعل عاماًل  كسر همزة إن؛ ألنه لو كان: على أنه علق والدليل 

 

 : قول الشاعرو
ئتُ َحَذاِر فقد  ك لَلَِّذي ُنبِّ  َسُتجَزى بَما َتْسَعى َفَتْسَعُد أو َتْشقَى         إنَّ

 .كسر همزة إن : والدليلوقد علق عن العمل ، ،  مما ينصب ثالث  مفعوالت" تئنب": الشاهد 
 
 

 ، " عرف"قد تكون بمعنى  "علم"، و بصري  ييعين "أبصر"قد تكون بمعنى  "ىأر"الفعل  -
 "المسأل َ  علمتُ "و، " امحمد رأيتُ ": تقولف ،هي في األصل كانت تتعدى لمفعول به واحد و

  "المسأل َ  امحمد أعلمتُ "و،  "صالحا امحمد أريتُ ": فتصير  ، إلى مفعول به ثان ىعدتت فإذا أدخلت عليها الهمزة
 ؟فما حكم هذين الفعلين 

 حكمهما حكم األفعال التي تدخل على مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فتنصب هذين المفعولين، 
 .مع وجود الخالف األصوبهو وـــــــــــ  ال يدخل فيهما إلغاء وال تعليق وحينئذ
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 (72)احملارضة 

 ابب الفاعل

 
سواء أكان المتقدم فعاًل جامًدا أم ،  المحل والصيغ  مقدم أصليه  ليهاسم، أو بمنزلته، أسند إليه فعل، أو ما فيه تأوهو  :الفاعل

 .متصرفًا

ُ أَْحَسُن اْلَخالِقِينَ } :قال تعالى   [ 33: المؤمنون] {َفَتَباَرَك ّللاَّ

 .مقدم عليه  "تبارك"ليه فعله إاسم أسند فاعل وهو : ّللا 

ا أَْنَزلَْنا َعلَْيَك اْلِكَتاَب ُيْتلَى َعلَْيِهمْ }: تعالىقال و   {أََولَْم َيْكفِِهْم أَنَّ

 ".أولم يكفهم إنزالنا":  ؛ ألن التقدير فيه" أنا انزلنا" باالسم اسًما؛ ألنه مؤولليس : الفاعل ، ومقدم  "أنزل: "الفعل : الشاهد

 .مصدر، والمصادر أسماء "إنزال"و

 

 [ 69: النحل]{  َشَراٌب ُمْخَتلٌِف أَلَْواُنهُ  َيْخُرُج ِمْن ُبُطونَِها} تعالىوقال 

-؛ ألن التأويل فيه موقع الفعل توقع :أيمؤول بالفعل،  وهي "مختلف"كلم   هالذي رفع ، فاعل: ه ألوانُ ، فعل  "يخرج: "الشاهد 

 " .يخرج من بطونها شراب تختلف ألوانه" -وّللا أعلم

 

 ."هُ منيرا ووجهُ  أتى زيدٌ " :في قول ابن مالكو

 .فيرفع الفاعل بشروط معين  يعمل عمل الفعل، وفاعل اسم وهي ، "منير"رفعه كلم  فاعل  :وجهه 

 : ، لكن هناك بعض الجمل يمكن أن تؤول وهي  والجمل  سواء كانت فعلي  أم اسمي  ،والحرف ،  "الفعل"خرج أ " :اسم" هبقول

 ".أن المصدري  وما دخلت عليه" و، أ "ما المصدري  وما دخلت"، أو " أن وما دخلت عليه"

 

 صالٌح قاَم ، فكلم  صالح ليست فعال ؛ لتقدمها على الفعل ، : يخرج نحو " : مقدم"بقوله 

   .؛ ألنه تقدم على العامل، والعامل ال بد أن يكون متقدًما عليه عرب فاعاًل يحيث المعنى هو الذي فعل الفعل، لكن من حيث اإلعراب ال  فمن

 "قائم زيد": أخرج نحو : أصلي المحل بقوله 
 ، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل ، على زيد  اسم فاعل متقدم :قائم 

 ونعرب زيد فاعال ؟ ،" زيد"كلم  في عامل   "قائم"فهل نعرب 
ليس بمحله العامل الموجود ، ومحله األصلي  ، وهذا ليس اوالخبر حقه أن يكون مؤخر، خبر  "قائم"ألن كلم  ال ؛ : الجواب 
 .عرب ما بعده فاعل له صلي ألاألمحله في  نلو كاو،  األصلي

 
 .األصلية لألفعال أن تكون مبينة للمعلومالصيغة فلم تغير صيغته إلى مبني للمجهول  : أصلي الصيغة
الصيغ  ليست  رًطا واحًدا، وهو أن هذه الصيغ هنا تقدم فعل وتأخر عنه اسم مستوفًيا الشروط إال ش ،"زيد مَ كرِ أُ " :فاخرج نحو 

 .أن تكون مبني  للمعلوم : الصيغ  األصلي  لألفعال ؛ ف األصلي  لألفعال
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   :الفاعل سبعة أحكام *  

  .، وهو الكثير الغالب  أن يكون مرفوًعا هحق -3

 ؟ ل يمكن أن يكون الفاعل غير مرفوعه
 . محال امرفوع ،قد يكون الفاعل مجروًرا لفًظا  -

 .، لكن من الناحي  اإلعرابي  ليس بفاعل  فهو من الناحي  المعنوي  فاعل،  مجروًرا في اللفظ، قد يأت ما هو فاعل في المعنى 
 : نحو  إذا أضيف إليه المصدروذلك 

اَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض لََفَسَدِت اأْلَْرضُ }:  تعالى ولهق ِ النَّ  [ 253: البقرة]{ َولَْواَل َدْفُع ّللاَّ
 .، فهو الفاعل ّللا ؟ من الذي يدفع الناس بعضهم ببعض

؛ فالفاعل هنا مضاف إليه مجرور لفًظا مرفوع  ى الفاعلالمصدر قد أضيف إلالعامل المتقدم مصدر، و، وفاعل تقدم عليه عامل ال
 .محالهً 

 .وقع مضاًفا إليه ألنه مجرور  لكنه ،هو الفاعل في المعنى  الرجل (ه الوضوءُ امرأتَ  الرجلِ  من قبل ِ ) قول الرسول و
 . تعربه مجروًرا باإلضاف  مرفوًعا محالهً  وحينئذ

 
 :نحو  .أو الباء الزائدة بمن الزائدةجر أو 
ُسِل أَْن َتقُولُوا}:  تعالى هقول ُن لَُكْم َعلَى َفْتَرٍة ِمَن الرُّ  [ 39: المائدة] {َما َجاَءَنا ِمْن َبِشيرٍ  َيا أَْهل اْلِكَتاِب َقْد َجاَءُكْم َرُسولَُنا ُيَبيِّ

 .مرفوع محالهً فجر لفًظا وهو  سبق بمن ه، لكن فاعل من الناحي  المعنوي  : بشير، مفعول به : ، نا ماض فعل: جاء 
 ؛ بل لتأكيد النفي الزيادة ليس لها معنىهذه ال يتوهم أن ، ف ، لكن زيدت قبله لتأكيد االستغراق" ما جاءنا بشير" -وّللا علم -أصلها 

 .االستغراق
ِ َشِهيًدا َبْينِي َوَبْيَنُكمْ } : تعالى هقولو  [ 31: الرعد] {قُلْ َكَفى بِاهللَّ

 .فجر لفًظا وحقه أن يكون مرفوًعا، تقدمت عليه الباء الزائدة  لفظ الجالل  ،:  الفاعل
 

 :سيرة يتندر بها بعضا لنحويين إشارة ي
ا، فال مانع أن تنصبه وترفع المفعول به ، لكن هذا كالم ال يعتد به   .ولم يرد في كالم فصيح شائع ، أن الفاعل إذا كان واضًحا جدهً

 . يقاس عليها، لكن تحفظ وال  قد ورد في بعض أبياتو
لفاعل أن تنصب كلم  المسمار مع أنه ايقولون ال مانع ، وهنا ، المسمار هو الذي خرق الثوب  "المسمارَ  خرق الثوبُ " : مثال

 .؛ ألنه واضح ليس فيه إشكال المفعول به اوترفع كلم  الثوب مع أنه
 .تماما، وقد ذكرناها للتوسع بحكم التخصصترك هذه المسأل   :صواب وال
 

  وقوع الفاعل بعد المسند: 

 .يتأخر عن العامل :أي  . ن يقع بعد المسندحقه أ -2
  .ذلك د يكون فعاًل وقد يكون غير هو المسند قو ألن العامل
ُ أَْحَسُن اْلَخالِقِينَ }: تعالىنحو قوله   [ 33: المؤمنون] {َفَتَباَرَك ّللاَّ

 . تأخر عنهوالفاعل ، العامل هنا فعل وهو مقدم 
 [ 69: النحل] {َيْخُرُج ِمْن ُبُطونَِها َشَراٌب ُمْخَتلٌِف أَْلَواُنهُ }: تعالىوقوله 

 . تأخر عنهوالفاعل ليس فعال ، وإنما قام مقام الفعل فرفع ،  العامل هنا
 
 .وحق الفاعل أن يتأخر ، حق الفعل، أو ما ينوب عنه أن يتقدم  -
في العامل  امستتر ا؛ بل نجعل الفاعل ضمير المتقدم فاعاًل هذا فإننا ال نعرب ؛ إذا وجد ما ظاهره أنه تقدم الفاعل وتأخر الفعل  -

 .ونجعل المقدم مبتدأ ، المذكور بعده 
وهذا الفاعل يعود على المبتدأ  ، فيه ضمير مستتر هو الفاعل: وسافر ، تعرب مبتدأ : فكلم  محمد  "محمد سافر": فإذا قلت 

 " .محمد سافر هو" : ويكون التقدير، المذكور قبل 
 :مقدر محذوف  فاعال لفعلفي بعض األحيان يكون المتقدم و

ِ }: قوله تعالى نحو   [6: التوب ] {َوإِْن أََحٌد ِمَن الُْمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفأَِجْرهُ َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم ّللاَّ
 ،" استجارك"تقديره  فاعل لفعل محذوف وجوًباوهي  "أحد"ضمير مستتر يعود على كلم  :  فاعله ، استجار :الفعل 

 " .رسَّ ر والمفَ ال يجمع بين المفسِّ : "؛ ألنه لوقوعه مفسًرا بالفعل المتأخر 
 .، لكن لم يتقدم عليه أداة شرط، وإنما تقدم عليه أداة استفهام  إذا تقدم ما ظاهره فاعل: ويجوز لك الوجهان 

 . الراجح، وهو  ويجوز إعرابها فاعاًل لفعل محذوف "بشر"فإن كلم  [ 6: التغابن]{ َفَقالُوا أََبَشٌر َيْهُدوَنَنا}قوله تعالى نحو 
 . وما بعدها خبر  يجوز إعرابها مبتدأو

 [ 59: الواقع ] {لُقُوَنُه أَْم َنْحُن اْلَخالِقُونَ أَأَْنُتْم َتخْ }: ومثله قوله تعالى 
 .خبرها الجمل  التي تليها، و، ويجوز أن تكون مبتدأ  الراجحيجوز أن تكون فاعال لفعل محذوف وهو  المتقدم  "أنتم"
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 (28)احملارضة 

 الفاعل اتبع  أ حاكم

 

 ؛  ال يعرب فاعلنه إف "محمد سافر" : نحوتقدم الفاعل و تأخر الفعل، كالم ما يدل على أن ما ظاهره إذا كان في ال -

 : همدليلو إعرابه فاعل ونيجيز الكوفيينلكن ،  ه تقدم على العامل، ونعربه مبتدأألن

 : قول الشاعرة

 دالً َيْحِمْلَن أَم َحِديَداَجنْ أ              َمْشُيها وئِيداما للـِجماِل 

َجالَ ُجثَّماً قُعُوَدا                َباِرداً َشِديَداْم َصَرَفاناً أ  أَِم الرِّ

 .وهو المعمول  فاعل تقدم على عامله: ها مشيُ ، صف  مشبه   هوالعامل و : وئيًدا: الشاهد 

   " اوئيد"كلم   ما الذي نصبفمبتدأ،  "مشيها"و، الرفع فهي خبر حقها  "وئيًدا"كلم  

 : بعدد من التوجيهات ذلكالمانعون يوجهون و

 .  أيضا الدال هذه ، فاضطر إلى أن يفتح  القصيدة كلها بالدال المفتوح ، نصبها ضرورة شعري  أن  -3

 ."وئيًدا ها يظهرُ ما للجمال مشيُ ": ، والتقديرحال، وصاحب الحال فاعل لفعل مقدر "وئيًدا"مبتدأ و "مشيها"إن كلم   -2

 . "هي"و هي بدل من الضمير، " هي ما للجمال "واقع في الجار والمجرور بدل من ضمير "مشيها"أن كلم   -1

  

بين إعرابه  كخيرنعاًل لفعل محذوف، وإما أن نعربه إما مبتدأ، وإما فاف، فإن ظهر خالف ذلك  الفعل ال بد أن يتقدم على فاعله -

 .توجيهاتله ف اهدوأما ما ورد من الش،  دأ، أو إعرابه فاعاًل لفعل محذوفمبت

  جواز تقديم الفاعل ووجوب ذكره وتأويل ما خرج عن ذلك. 

 .، وإذا كان الفاعل عمدة فال يجوز حذفه  الفاعل عمدة -1

 .وهو األلف  ضمير متصل: ، الفاعل  "الرجالن قاما" : في قولنا

 

 . "... وحضر المسلمون، ، والزيدان قاما، وقاما الزيدان  قام زيد" : ، كقولنا إذا ظهر الفاعل في اللفظ فال إشكال -

 : امستتر اضميرفيكون  في اللفظ الفاعل يظهر  الفي بعض األحيان لكن 

 . على مذكور سابقيعود  -أ

 " .هو"يعود على خالد، تقديره  امستتر اضمير "سافر"فإن في ،  "خالد سافر": نحو 

 

 . المتقدمأو يعود على ما دل عليه الفعل  -ب

 .، ولكن على شيء يدل عليه الفعل المذكور سابًقا يعود على لفظ معينال : أي 

 .(الخمر حين يشربها وهو مؤمن يشربوال  ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) : قول الرسول نحو 

 .وليس الزاني  الشارب،يعود على  "هو"ضمير مستتر تقديره : يشرب، الفاعل: الفعل

 "يشرب"المفهوم من  يعود على الشارب الفاعل تقديروألن الشرب يستلزم شارًبا، ؛ " يشرب"بها من كلم   ناجئو

 .أو يعود على ما دل عليه الحال  -ج     

َراقِيَ }:  ومنه قول ّللا       [ 26: القيام ] {َكالَّ إَِذا َبلََغِت التَّ

      "الروح"يعود على  "هي"ضمير مستتر تقديره  : والفاعل، حرف للتأنيث ال محل له من اإلعراب : الفعل، والتاء : بلغت      

 .الحال المشاهدة تذكر في اآلي  وإنما دلنا عليها السياق ولم وهي كلم  

 

 " تنيأا فإذا كان غدً ": هم ومثله قول

 لكنه فاعلها ضمير مستتر ، ونها هنا تام  تحتاج إلى فاعل فعل ناسخ يحتاج إلى اسم وخبر، لكفيه أنه األصل  : كان

، " تنيأغًدا ف ما نحن عليه من سالم كان إذا " تقديرهليه، لكن الحال  تدل على أنه يدل عما في الكالم ذا ؟ ال يوجد يعود على ما

 . الفاعل ضمير مستتر يعود على مفهوم من الحال  التي بين المتكلم والمخاطب فيكون
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:قول الشاعرو  

   ً نِي          إِلَى َقَطِري  الَ إَِخالُ َك َراِضيا  فإِْن َكاَن الَ ُيْرِضيكَ  َحتَّى َتُردَّ

.ضمير مستتر يعود على على الحال  التي بين المتكلم والمخاطب  : والفاعل، مفعول به : الكاف و ، فعل : يرضيك   

   "إذا كان ما نحن عليه ال يرضيك" : فيكون التقدير

َراقِيَ }: في قوله تعالى  "كان ال يرضيك حتى تردني نإف"وفي قوله " إذا كان غدا فأتني"قولنا وفي [ 26: القيام ] {َكالَّ إَِذا َبلََغِت التَّ

 .لضمير فإنه ال مرجع يعود إليهحتى لو قدرنا ا؛ ألنه ظاهرها أن الفاعل محذوف  األمثل  هذه

 

 .وهذا قليل ــــــــــــ  .ل ضميًرا وليس له مرجع يعود إليهإذا كان الفاعحذف الفاعل  زاجو : بناًء على هذا الكسائييرى و -

 

 .   واجبوجائز، : قسمان  :  حكم حذف الفعل وبقاء الفاعل -3

   .مع بقاء الفاعل ائزج حذف الفعل؛ فإن  نفي، أو جواًبا لالمحقق أو المقدر إذا وقع الفاعل جواًبا لالستفهام -

 . محذوف جواًزا ال وجوًبا هفعلوهو فاعل وقع جوابا الستفهام ، و .زيد  : فتقول  ؟من حضر: أن يسالك شخص : نحو 

 " .بلى حضر محمد": والتقدير جوازا فاعل لفعل محذوف" محمد"،  بلى محمدٌ : ، فقلت  ما حضر أحدٌ : ولو قال 

:ومنه قول الشاعر  
 َتجلَّْدُت حتى قيلَ لم َيْعُر قلَبُه          من الوْجِد شيٌء قُْلُت بلْ أعظُم اْلَوْجدِ 

"بل عراني أعظم الوجد": فاعل لفعل محذوف جواًزا وليس وجوًبا تقديره "أعظم" :الشاهد  

 .نفيل جواباأنه جاء :  المسوغ لحذف الفعل

 

 .مذكور في الكالم : أي  :وقوعه جواًبا الستفهام محقق ومثال 

ُ َولَئِْن َسأَْلَتُهْم َمْن َخلََقُهْم لََيقُولُنَّ }: تعالى  هقول
ى ُيْؤَفُكونَ  ّللاَّ  [ 87: الزخرف] {َفأَنَّ

 .يجوز في غير القرآن أن تذكره : ، أي   "خلقنا ّللا: "تقديره جوازا فاعل لفعل محذوف  :ّللا 

 .الكالم ليس مذكوًرا في : أي : ستفهام مقدرومثال وقوعه جوابا ال

 .هذه ال إشكال فيها ألن الفعل مذكور [ 16: النور] {رجالٌ  لَُه فِيَها بِاْلُغُدوِّ َواآْلَصالِ  حُ ُيَسبِّ }:  تعالى هقولقراءة 

  {فِيَها بِاْلُغُدوِّ َواآْلَصالِ لَُه  حُ ُيَسبَّ }أما من قرأها 

 .رجال: ؟ فيقال  من يسبحه :  سائل كأن يسأل

 : ومنه قول الشاعر

 الطوائحُ  مما تطيحُ  بطٌ تخومُ      لخصوم   عٌ رضا يزيدُ لُيبكى 

 "عريبكيه ضا"فاعل لفعل محذوف جواًزا تقديره : ع ر، ضا نائب فاعل :يزيد

 .ع لخصوم  ومختبط مما تطيح الطوائحارض: جوابه ؟  من يبكيه: ألن هذا جواب عن سؤال 

 

 ؟فيه خالف أهو قياسي أم سماعي  المقدرتقدير االستفهام  -

 ؟ نكتفي بما سمع من العرب م، أويقاس عليه  ر هل هو جائز مطلًقاحذف الفعل لوقوعه جواًبا عن استفهام مقدأي أن 

 .ليس بقياسي : غيرهيرى و،  قياسي: أنه  الجرمي يرى
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 (92)احملارضة 

 اتبع  أ حاكم الفاعل

استدل له و إذا كان في الكالم شيء يفسر الفعل المحذوف :، أي إذا فسره ما بعده واجًبايكون  حذف الفعل وبقاء الفاعل -

ِ  أََحدٌ َوإِْن }:ه تعالىالمصنف بنحو قول ى َيْسَمَع َكاَلَم ّللاَّ  [6: التوب ] {ِمَن الُْمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفأَجِْرهُ َحتَّ

 . "من المشركيناستجارك وإن استجارك أحد : "ال يجوز أن تقول : ، أي  وفعلها محذوف وجوًبا، فاعل : أحد 

 .ال يجمع بين المفسر والمفسر، نكتفي بأحدهما هو مفسر للفعل المحذوف، والفعل مذكور بعده، وألن  

َماُء اْنَشقَّتْ }: بعض النحويين يلحق بها نحو قول ّللا و َرتْ }، [ 3: االنشقاق] {إَِذا السَّ ْمُس ُكوِّ  [ 3: التكوير] {إَِذا الشَّ

  . فعل : يلي أداة الشرط؛ ألنهم يلزمون أن يكون الذي  وقع بعد أداة الشرط، و وما يشبهها مما كان فيه الفاعل معرف 

 . وال يجوز أن يأتي بعدها أسماء

 .ل االسمي الجمأن تليها  وال يجيزون،  الجمل الفعلي أن يلي أدوات الشرط  يوجبون -

َماءُ إَِذا }لكن في قوله تعالى   َرتْ  الشَّْمسُ إَِذا }قوله تعالى و ،{اْنَشقَّتْ  السَّ   {ُكوِّ

  .داخل  على جمل  االسمي  "إذا"، وحينئذ تكون  مبتدأ "الشمس"وكلم  " السماء"كلم   إعراب األخفش والكوفيونأجاز 

 : نقول خاص  في القرآن الكريم وفي غيره من كالم العرب، وهذه المسأل   ورودلكثرة و

  ؛فاعل وال تعربه ، وما بعده خبر  أن تعربه مبتدأاألفضل اسًما معرف  ف إذا كان ما بعد أداة الشرط -

 . الوجه الثاني جائز وغير ممتنع، و   من التقدير فهو أولىألنه كلما أمكنك السالم

 

  حكم الفعل إذا ثني الفاعل أو جمع. 

 .جمًعاأم أم مثنى  ا؛ سواء أكان الفاعل مفرد يأتي بلفظ المفرد: أي ، فعله يوحد أن -5

نى وال يجمع إذا كان الفاعل مثنى أو الفعل ال يث:  أنفي كالم العرب ، و وفي حديث الرسول ،  تعالى كالم ّللافي  ع الكثيرالشائ -

 "وحضر المحمدون، وحضرت النساء ، وحضر المحمدان ، حضر محمد ": ، فتقول ، وإنما يبقى على حالهجمع 

ُ َعلَْيِهَما َقالَ َرُجاَلنِ }: تعالى هلوقنحو   [ 21: المائدة] {ِمَن الَِّذيَن َيَخافُوَن أَْنَعَم ّللاَّ

الُِمونَ }: ه لووق بُِعوَن إاِلَّ َرُجاًل َمْسُحوًرا َوَقالَ الظَّ  [ 8: الفرقان] {إِْن َتتَّ

 [13: يوسف]{ فِي الَْمِديَن ِ اْمَرأَةُ اْلَعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعْن َنْفِسهِ  َقالَ نِْسَوةٌ وَ }: وله وق

 

 .لغ  أزد شنوءة  

 :  البصريون عن طيئ وبعضهم النحويين عن أزد شنوءة نحووحكى ": قال المصنف

   "ضربوني قومك، وضربنني نسوتك، وضرباني أخواك

  .أو مجموع المجموع تدل على أن الفاعل مثنىيلحقون عالمات بالفعل المسند إلى المثنى و

 "قاال المحمدان ، قالوا المحمدون ، قلن النسوة ، قالتا المرأتان": نحو 

 . ا على هذه اللغ مأنه هماوردا في القرآن الكريم، ظاهرذكر المصنف شواهد على هذه اللغ ، ولم يذكر شاهدين مهمين و

 

 :ورد فيهما عالم  تدل على أن الفاعل مجموع آيتان فقط في القرآن الكريم 

 [ 73: المائدة] {ِمْنُهمْ  َكثِيرٌ  َعُموا َوَصمُّواُثمَّ }: تعالىقال  -3

حرف ال محل له من اإلعراب؛ ليدل على أن الفاعل جماع ،  هافي إعرابها أناألقوى : عمي، الواو : الفعل ، كثيٌر : الفاعل 

 ".اعمو"معطوف  على  "صموا"و

واوَ }: تعالى قوله  -2 ْجَوى  أََسرُّ  [ 1: األنبياء] {َظلَُموا الَِّذينَ النَّ

 .أن الفاعل جماع ، وهي الواولحقت به عالم  تدل على فعل، : أسر جماع ، : الذين 

  (بالليل ومالئك  بالنهار مالئك ٌ فيكم  يتعاقبون):  قول الرسول و

دل على أن ال نقول أنها فاعل إال على رأي مرجوح ؛ ألن الراجح أنها حرف ي: مضارع مرفوع بثبوت النون ، الواو فعل : يتعاقبون 

 . "مالئك "ذكور  الفاعل جماع 
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كما لكن الغالب والكثير ى الجواز ، لعواحد في القرآن فهذا دليل  قد ورد ولو في موضعوما دام في القرآن والحديث،  قليلوهذا 

 .في كل األحوال يبقى على حال  اإلفرادوال يتغير  أن الفعلذكرنا 

 

، بحًثا عن هذه اللغ  نشر في مجل  جامع  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمي  عملقد ، وكثير ففي كالم العرب أما   

: ها فيه شواهد كثيرة نذكر بعضو  

َُ ْلفَِيَتا َعْيَناكَ  ِعْنَد القَفا           أَْولَى َفأَْولَى لََك َذا واقَِيهْ             قول الشاعر : أُ
للمفعول، ، واألصوب أن نقول مبني فعل مبني للمجهول :ألفي   

.يدل على أن الفعل مثنى أو مجموع ال محل له من اإلعراب ، حرف :واأللف   

. مضاف إليه: وهي مضاف ، والكاف  ؛ ألنه مثنى ، األلفب مرفوع نائب عن الفاعل: عيناك   

.الفاعل واحدة بأحكام الفاعل ونائو  

 

ِخيل أهلى فُكلُُّهُم أَلَْومُ   وقول الشاعر : َيلُوُموَننِى فِى اْشتَِراء النه

فعل مضارع من األفعال الخمس  مرفوع وعالم  رفعه ثبوت النون ،: يلومون   

.ذكور  جماع  الفاعلال محل له من اإلعراب تدل على أن حرف : والواو   
حائِبْ أَلَقحنها غُ      ُنتَِج الربيُع َمحاِسًنا  : ل الشاعروقو  رُّ السَّ

 .ف يدل على أن الفاعل جماع  إناث حر: فعل ماض ، والنون : ألقح 

 ." غر السحائب: "الفاعل 

 ".ألقحها: "ولو جاء بها على اللغ  الشائع  لقال 

 

 في القرآن،أو  في كالم العربوال كثيرة   عالم  تدل على أن الفاعل مثنى، أو مجموع ليست الشائع إلحاق: هذه اللغ  وهي  -

  (.أكلوني البراغيثلغ  ) : النحويون يسمونهاو،  لكنها وردت في كالم صحيح فصيح 

 .(لغ  يتعاقبون فيكم مالئك : )وهي سماها تسمي  أجمل  ابن مالكو

بُِعوَن إاِلَّ َرُجاًل َمْسُحوًرا َقالَ وَ } :واإلعراب في قوله  الُِموَن إِْن َتتَّ  [ 8: الفرقان] {الظَّ

 .أو مجموع، وإنما بقي الفعل موحًدا ل عالم  تدل على أن الفاعل مثنىبالفعلم يحلق : الشاهد 

 نافي  وليست الشرطي ، : إن ، الواو ألنه جمع مذكر سالم وعالم  رفعه  فاعل : الظالمونفعل ماض، : قال 

أداة استثناء ملغاة؛ ألن االستثناء مفرغ واالستثناء  :إال ، فاعل  : فعل مضارع مرفوع وعالم  رفعه ثبوت النون، والواو : تتبعون

 .نعت له: ومسحوًرا ، مفعول به : المفرغ هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه ، رجال 

 [ 13: يوسف] {نِْسَوةٌ فِي اْلَمِديَنِ  اْمَرأَةُ اْلَعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعْن َنْفِسهِ  َقالَ وَ }: تعالى هوفي قول

 . هو الكثير  مجموع، والفعل لم تتصل به عالم  تدل على أن الفاعل مثنى وال: فاعل له، والشاهد : فعل ماض، ونسوة : قال 

الضم  فعل مضارع مرفوع وعالم  رفعه  : إليه مجرور وعالم  جره الكسرة، تراود مضاف: العزيز  ، وهو مضاف مبتدأ: امرأة 

 ، على السكون في محل جر مضاف إليه ضمير متصل مبني: هاء الو، وهو مضاف  "تراود"ـ مفعول به ل: الظاهرة على آخره، فتى 

 .جار ومجرور : ، عن نفسه " أمرأة"في محل رفع خبر " تراود فتاها"والجمل  

 

  :اختلف في إعرابها، لجماع  الذكور ، األلف للتثني  الواو النون لجماع  اإلناث، : هذه العالمات 

  .األصوب هوو ــــــ وعالمات مثل تاء التأنيث حينما يكون الفاعل مؤنًثانها حروف ا -3

 .هناك من يرى أن الواو فاعل، أو األلف فاعل، أو النون فاعل، وأن ما بعدها بدل منها -2

 .لمبتدأ المتأخرل هناك من يرى أن الواو فاعل، أو األلف فاعل، أو النون فاعل، وأن ما بعدها مبتدأ، والجمل  المتقدم  خبر -1

 .وقد رد على الرأي الثاني والثالث 
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 (31)احملارضة 

 الفاعل اتبع  أ حاكم

 .أن فعل الفاعل يوحد  :تابع الحكم الخامس من أحكام الفاعل 

 . وجوبامفرًدا أن يكون الفاعل ال بد أن يكون إن كان الفاعل مفرد ف -

 .قامت فاطم : ، تقول"التاء"لتأنيث اعالم   وجوًبا، وأحياًنا جواًزا أحياًناقد يلحق به ؛ فلو كان الفاعل مفردة مؤنث  واحدةو

 .كالم العرب وحديث والفي القرآن  الغالبوهو  موحًدا ىأن يبق هفحق؛ إن كان الفاعل مثنى ومجموع 

 

 :يقول المصنف بعد أن ذكر الشواهد التي تدل على لغ  بعض طيئ ، وأزد شنوءة 

ليست أسماء، وإذا كانت وحرف نها أأ" ، عموا ، يتعاقبون ، يلوموننيألقحنها : " نحو لف والواو والنون في الصحيح أن األو"

  " دلوا بها على أن التثني  والجمع أحرًفا؛ فإنه ال محل لها من اإلعراب

 ولم يقل األصح، و الصحيح ه ، وقال أنه شبهها بالتاء التي هي تدل على أن الفاعل مؤنث، وهي حرف ال محل له من اإلعرابو

  . ، ويرى أن هذا هو الصحيحأ، لكنه يعدها خطعتد باألوجه االخرىلو قال األصح؛ الو

  "ال أنها ضمائر" : ثم ذكر الرأي اآلخر فقال

 "هاألقحن"، والنون "ألفيتا"، واأللف في " ييلومونن ، تعاقبونيوصموا، ، عمو "الواو في "بعضهم يرى أن 

 : يجوز فيه وجهان بعدهاالمرفوع الذي و،  وأنها فاعل ضمائر

 [ 73: المائدة] {ُثمَّ َعُموا َوَصمُّوا َكثِيٌر ِمْنُهمْ }:  تعالى هنطبقها على قول             .عرب مبتدأ مؤخر، والجمل  قبله خبر مقدميأن  -أ

 .هذا وجه جائزــــــــــ و .فاعل، والجمل  الفعلي  خبر مقدم : ماٍض، والواو عمي فعل " :عموا"، وجمل   مبتدأ مؤخر :كثيرٌ 

 ".الفاعل"الذي يرونه   .الضمير المذكوربدل من أو أن ما بعدها  -ب

 : ه، وهو أن "لوجود ما يشبهها" :فقال  الختيارهابن هشام علل ثم 

بعض في محصورة هذه اللغ  ال ناكإعرابهم لوجه اعل مؤنث، ولو أعربناالفاعل مؤنث نلحق بالفعل عالم  تدل على أن الف إذا كان

 .جميع العرب فال دلكم بشيء جائز عننوجه أن أما  خاص ،شيء بالتوجيه يكون و،  بكالم جائز عند كل العرب ، ةءطيء وأزد شنو

الضمير، فال يمكن أن نجعل من ، ويجيزون إبدال االسم الظاهر قدم خبر أن يتلعرب يجيزون في المبتدأ أن يتأخر وفي الجميع او

ا بهم  للغ  خاص  عند بعض العرب نجعله، وإنما التوجيه بشيء جائز عند كل العرب  وهو أن نجعل ، ؛ بل نخترع لهم توجيًها خاصهً

 .؛ لتكون دال  على أن الفاعل مثنى أو مجموع هذه الكلمات حروًفا ال محل لها من اإلعراب أوتي بها على لغتهم

 

، وال جمع مؤنث سالم، وال جمع مذكر سالم ليست أو كانوا جماع  ، بعضهما على بعض لفاعل اثنين لكنهما معطوفانإذا كان ا -

  "يتعاقبون فيكم مالئك "لغ  فيجوز أن نلحق بالفعل عالم  تدل على المثنى والجمع ب ، ا على بعضمبعضه ل معطوفير؛ بسجمع تك

 ؟ "قاما محمد وعلي"أو  "وصالحقاموا محمد وعلي ":  قولنأن هل يجوز : أي

 :والدليل على جوازها   "الصحيح أن هذه اللغ  جائزة": يقول المصنف 

 وَحميمُ  َوَقـْد أَْسلََماهُ ُمْبَعــدٌ       َتَولَّى قَِتـالَ اْلَمـاِرقِـيَن بَِنْفـِسِه  : قول الشاعر

 . التثني  بالعطفالفعل عالم  دال  على وقد ألحق بو ، معطوف بعضهما على بعض، الفاعل اثنان لكنهما بالعطف : الشاهد 

 : فنقول ، أن نجعل األلف حرف يدل على أن الفاعل مثنىأحسن التوجيهات التي ذكرناها 

 .معطوف على مبعد: وحميم ، فاعل  : ، ومبعد واأللف حرف ال محل له من اإلعراب، فعل ماض : أسلم 

 

 الفقيرُ  همُ شرُّ  الناسَ  رأيتُ        أسعى فإني ىريني للغنذ: وقول الشاعر 

 يرُ وخِ  نسبٌ  له اكانوإن       هم عليه هم وأهونُ وأحقرُ                   

 .ال محل له من اإلعراب  حرفأنها : الذي نعتد به األقوى على التوجيه ، و فعل ماض، وقد التحقت به األلف :كانا 

 .الفاعل معطوف على  :وخير ، الفاعل : نسب 

 مفردان معطوف بعضهما على "نسب وخير"الفاعل وأكثر من واحد ، جاء بعده ألف تدل على أن الفاعل أن الفعل  : الشاهد

 . "كانا له نسب وخير: "كذلك يجوز لنا أن نقول  "ألفيتا عيناك: "كما جاز لنا أن نقول ، فبعض 

 

   .ال تمتنع في المفردات المعطوف بعضها على بعض، كما جازت في المثنى والمجموع ، ة ءوأزد شنو ئلغ  المنسوب  لبعض طيال -

 "قاموا محمد وعلي وصالح،  قاما محمد وعلي" : يجوز لك أن تقولف
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 (32)احملارضة                                                                    

 تأ نيث الفعل وجواب                                                            

 تأنيث الفعل إذا كان الفاعل مؤنث : 

 .الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا  تأنيث -6

 .التأنيث الواجب هو موضوع هذه الحلق 

 ؟ متى يجب تأنيث الفعل للفاعل

لفعل الماضي، وأول تلحق آخر االتي  هي تاء التأنيثوحق الفاعل إذا كان مؤنًثا أن يلحق بالفعل عالم  تدل على أن الفاعل مؤنث، 

 . "تقوم هند"، " قامت هند" .الفعل المضارع

  .وإما أن تكون جائزة، إما أن تكون واجب   : تاء التأنيث الساكن  لها حالتانو

 "قوما وقومي وقمن": نحو  متصال اقد يكون ضميرو،  األمر اسًما ظاهًرا؛ بل ال بد أن يكون ضميًراال يكون فاعل فعل  -

 .واجبفاستتاره  اوقد يكون ضمير مستتًرا، وإذا كان ضمير مستتر

 ، في آخره  تلحقه تاء ساكن إذا أسند إلى مؤنث الماضي والفعل فعل األمر ال يقع فاعله اسًما ظاهًرا،  -

 . تبدأ بساكن وال تقف على متحركألن العرب ال؛ وال بد أن تكون متحرك  ،  في أولهمتحرك  المضارع تلحقه تاء الفعل و

 .لكنه يلحق به عالم  تدل على أن الفاعل مؤنث، الفعل ال يؤنث وال يذكر  -

 .إلحاق عالم  التأنيث بالفعل خاص بفعلين الماضي والمضارع -

 : المسند إلى مؤنث في حالتينلحاق تاء التأنيث للفعل يجب 

 .أن يكون الفاعل ضميًرا مستتًرا يعود على مؤنث  -3

 .أنيث الفعل للفاعل في هذه الحال ت يجبا ، ومجازي ا، أو مؤنثاحقيقي اوال يضر أن يكون المؤنث الذي عاد إليه مؤنث

 .حقيقي هنا المؤنث و، يعود على هند  "هي" الفاعل ضمير مستتر تقديره "هند قامت"

 

  : المؤنث الحقيقي والمؤنث المجازي الفرق بين

 (مؤنث مجازي)، وما ال يحمل وال يلد ( مؤنث حقيقي)ما يحمل ويلد 

 .مؤنث مجازي؛ ألنها ال تحمل وال تلد "الشمس": نحو 

جبت و عود على مؤنث؛ي امستتر اكان ضميرفإن الضمير الذي يقع فاعاًل إما أن يكون مستترا وإما أن يكون ظاهًرا بارًزا،  -

هناك بعض المسائل ال يجوز أن تأتي بالتاء حتى لو كان و ، التاء معه لم تجب؛  كان ظاهًرا بارًزا منفصاًل  ، وإذا التاء معه

 ."ما قامت إال هي" :يقال ، وال " فاطم  ما قام إال هي": نحو ، الفاعل مؤنث حقيقي

 : يعود على مؤنث لكن بشرطينالتاء مع كون الفاعل ضمير مستتر يجوز ترك قد 

 . اأن يكون الكالم شعر -أ

 .ا حقيقي اوليس مؤنث امجازي اأن يكون المؤنث الذي رجعت إليه مؤنث -ب

 .؛ بل يجب بقاءها والضمير يعود على مؤنث حقيقي فال يجوز حذف هذه التاء الكالم شعًرا لو كان :أي 

 :قال الشاعر 

 هاإبقالَ  لَ قَ أبْ  وال أرضَ     ها قَ دْ وَ  تْ قَ ودَ   ٌ نَ زفال مُ 

 .، فتحقق الشرطان مؤنث مجازي وهي" أرض"يعود على مؤنث ، والضمير الكالم شعرلكن ، " أبقلت"ل ويقحقه أن كان 

 :وقال الشاعر 

 ى بهادَ وْ أَ  فإن الحوادثَ            ٌ مَّ لِ ني ولي يْ رفإما تَ 

 . شعراالكالم ومؤنث مجازي، لكن الحوادث ، " الحوادث"بها؛ ألن الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث  "أودت"كان حقه أن يقول 

 ؟ " أودت بها"فلماذا لم يقل فإن البيت لن ينكسر ، " أودت"، ولو قال المتقارب هذا البيت من 

  .يجب أن تلتزم في القصيدة كلها التأسيسلف ، فال يجوز أن تكون ؛ ألن هناك أحرف صحيح أن التاء  : عل  عروضي  كهناألن 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن" :تنبية   " !البيع أو النسخ أو النقل"وال أحلل محاولة فكه ألي غرض ، كما ال أحلل " المستند ُمَؤمَّ

        i.m.a.m2010@hotmail.com: اصل عبر البريد يمكنكم التو

66 
     مسيةزلط

 

 . ، ليس بينهما فاصل متصاًل بفعله احقيقي اأن يكون الفاعل مؤنث -2

ي َقالَِت اْمَرأَةُ إِْذ }:  منه قوله تعالىو لْ ِمنِّ ًرا فََتَقبَّ ي َنَذْرُت لََك َما فِي َبْطنِي ُمَحرَّ  [ 15: آل عمران] {ِعْمَراَن َربِّ إِنِّ

 . تاء التأنيث الساكن : الفعل، والتاء : قال 

 .وبالتالي وجب تأنيث الفعل  .اصل، والفاعل مؤنث حقيقي التأنيثالفعل متصل بالفاعل وليس بينهما ف :الشاهد 

 .أما ما ورد عن بعض العرب فهو شاذ يحفظ، وال يقاس عليه

  " وهو رديء ال يقاس":  ، قال المصنف" قال فالن " :ل بعضهم كما نقل بعض النحويين قووشذ 

  "دبئس المرأة دع"، و" نعم المرأة هند ":  قد ورد قولهم و: ثم استدرك 

 ؟نعم وبئس فعالن جامدان، والمرأة مؤنث حقيقي التأنيث، وغير مفصول  عن عاملها، فكيف جاز الحذف 

،  مدح، فالمدح هنا متوجه إلى الجنسهو يمدح جنس النساء، ثم يخصها بمزيد ف "نعم المرأة هند": ، يقولالجنس: المقصود 

 .ولذلك يذكر المخصوص بالمدح أو الذم بعد الفاعل،  لجنس يجوز معه التذكير والتأنيثوا

 .يجب تأنيث الفعلكن داالهً على الجنس؛ فإذا كان الفاعل مؤنًثا حقيقيَّ التأنيث غير مفصول عن عامله، ولم ي -

 

 :في قول الشاعر

ٌَ نَ زفال مُ    هاإبقالَ  لَ قَ أبْ  وال أرضَ     ها قَ دْ وَ  تْ قَ ودَ  ٌ 

 " ال حول وال قوة إال باهلل":  من األوجه الخمس  فييتعلق بال النافي  للجنس، ما  هذا الشاهد علىيصح أن نطبق 

 فأي األوجه تنطبق على هذا الشاهد ؟

 "ال ُمزن  ٌ وال أرضَ "رفع األول وبناء الثاني 

 ".ال"؛ لو أعملنا " ال"ولم تعمل ، وأن تعرب اسم " ال" أن تعرب مبتدأ ؛ إذا أهملت: وجهان  يجوز فيها: نافي  للجنس، مزن  : ال 

 "ال"خبر : ودقت ودقها 

 "ال"خبر : اسم ال مبني على الفتح  ، أبقل إبقالها : ، أرض نافي  للجنس : عاطف  ، ال : الواو 

 ؟" أبقل إبقالها"أين الفاعل في قوله 

 . "أبقلت "وأرض مؤنث مجازي، وكان حقه أن يقولد على كلم  أرض ، الفاعل ضمير مستتر يعو

 .جاز حذفها مؤنث مجازي،  "أرض"وألن لكن للضرورة الشعري   
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 (23)احملارضة 

 جوازاتأ نيث الفعل 

 متى يجوز تأنيث الفعل للفاعل ؟

 : يجوز تأنيث الفعل للفاعل في مسألتين

 .وليس متصال فاصلبفصول عن عامله حقيقي التأنيث أم مجازي التأنيث، لكنه م أن يكون الفاعل مؤنًثا؛ سواء أكان -3

 .على رأي آخر أال تؤنث الفعل أال تؤنث الفعل، ويجب في بعض األحيان يأتي فاصل فينبغي فليس كل فاصل يجيز ذلك؛ و

 .لك أن تؤنث الفعل وأن تذكره وز، فإنه يج "اإذا كان مؤنث"فاصل كان بين الفعل والفاعل  أي -

  "امرأةٌ  حضرت القاضيَ "و" امرأةٌ  حضر القاضيَ ":  تقول

 سوءٍ  أمُّ  لَ طاألخي دَ لقد ولَ  : قول جرير يهجو األخطلويستشهدون ب

 .مفعول به وهو " األخطيل"بكلم   ه وبين الفعلفصل بين مؤنث حقيقي التأنيثفاعل : أم سوء ، الفعل : ولد 

 .يجوز لك أن تؤنث الفعل وأن تذكره، فإنه  بين الفعل والفاعل ولو بحرف واحدما دام فصل  -

 "ولدت األخيطل أم سوء لقد: "الشعر  ويجوز لك أن تقول في غير

 .، فصل بكلمتين  "امرأةٌ  اليومَ  القاضيَ  حضرَ ": قولهم

 .مؤنث حقيقي التأنيثفاعل  : امرأة

 .التأنيث أفضل، و جاز تأنيث الفعل وتذكيره لما فصل عن عامله

 .، لكنه عندهم قليل وبعض النحويين يجيز، عند معظم النحويين الفعل يمنع تأنيث ف" إال"كان الفاصل كلم   إال إذا

  "ما حضرت إال هند": أن تقول زفال يجو

 ؟" إال"سبب في منع التأنيث إن كان الفاصل بين الفعل والفاعل كلم  ما ال

 ."ما حضر إال هند" :في نحو              " إال" المذكورة بعد "هند"أن الفاعل ليس 

 .ال يجوز تأنيث الفعلولذلك مذكًرا، وحينئٍذ فإن الفاعل ، " ما حضر أحد إال هند: "تقدير الكالم  ، ألن" أحد" :الفاعل

 

 أليس الفاعل عمدة ؟ فكيف جاز حذفه في هذا المثال ؟

  :، منها  باطرادعل احذف الفوز فيها هذه مسأل  من أربع مسائل يج

 .فاعاليعرب  "إال"المذكور بعد و            .االستثناء المفرغ  -أ

 .يحذف الفاعل وينوب غيره منابه             . نائب عن الفاعل -ب

 .ًزااعله محذوف جومصدر فا "إطعام"فإن كلم   {أَْو إِْطَعاٌم فِي َيْوٍم ِذي َمْسَغَب ٍ }: تعالى هومنه قول            .فاعل المصدر -ب

 

 .  "ولىاأل" اوإثباته، وحذفها  : ز الوجهانوجوي،  التأنيث فاألرجحــــــــــــ  "إال"إن كان الفاصل غير 

 .مستدال بآيتين كريمتين ابن مالكجوزه إال لضرورة شعري  ، و المنعفمعظم النحويين على  ــــــــــــــ  "إال"لفاصل اوإن كان 

 

  " :إال"مع أن الفاصل بين الفعل والفاعل للضرورة الشعري   التاء على اثباتشاهد 

 إال بناُت الَعم  في َحربِنا            مْن ريبٍ  وَذم   َبِرَئتْ ما 

 .لها توجيه وال "إال" من بينها بمجموع  من األلفاظمؤنث حقيقي التأنيث، وقد فصل عن عامله : بنات العم 

 " بنات "مؤنث حقيقي التأنيث وهو كلم : ، والفاعل " برئ"لحقت التاء بالفعل 

  : واستشهد ببعض القراءات،  أيضا جوزه في غير الشعر ابن مالكس عليه، ولكن هذا خاص بضرورة الشعر، فيحفظ وال يقاو

 .خبر كان هنا " صيح "[ 29: يس] {إاِلَّ َصْيَحً  َواِحَدةً  َكاَنتْ إِْن }: تعالىقوله في 

ٌَ  كانتإن ": قرئتو   ."واحدةٌ  إال صيحٌ 

 .قليلوهذا ، فاعل ، وقد فصل بينهما بإال " : صيح "تام  ، و" كان"وعلى هذه القراءة تكون 

 

 [.25: األحقاف] {َفأَْصَبُحوا اَل ُيَرى إاِلَّ َمَساِكُنُهمْ }: تعالى هقولو

 " إال مساكنهم ىرَ تُ فأصبحوا ال ": قرئت 

 .، وينبغي أال يكثر منه وقد سبق التعليل لذلك  قليلهذا و، " إال"أنث الفعل مع كونه مفصوال عن الفاعل بلفظ 
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 .أن يكون الفاعل مجازي التأنيث -2

 "أذن ، شمس عين،: "مؤنثا مما ال يحمل وال يلد ، نحو ما استعمله العرب هو كل  :جازي التأنيث المالمؤنث 

ُم الَّتِي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ }: أشير إليها بلفظ المؤنت في قوله تعالى " جهنم"كلم  وكذلك   [ 61: يس] {َهِذِه َجَهنَّ

ْمُس َواْلَقَمرُ }: تعالىقال و   [ 9: القيام ] {َوُجِمَع الشَّ

ال مانع؛ ف "والقمروجمعت الشمس : " في غير القرآن قلتلو و،  فعل لم تلحق به عالم  التأنيثأسند إليه مؤنث مجازي  "الشمس"

 .جازي التأنيثلكون الفاعل مؤنث م

 : ليلحق به ما ييو التأنيث أنواعالمجازي 

 . اسم الجنس -أ

  .اسم الجمع -ب

 .الجمع -ج

   .  بالتاء غالًبا في المفرد ههو ما يفرق بينه وبين واحدو : اسم الجنس

 " ثمرة ثمر"، " شجرة شجر"، " لبنلبن  "، " تمر تمرة"، " بقر"اسم الجنس منها  "بقرة: "نحو 

 [ 73: البقرة] {إِنَّ اْلَبَقَر َتَشاَبَه َعلَْيَنا}: تعالىقال 

  .هو الذي ال واحد له من لفظه  :اسم الجمع

 .اما مفرٌد من نوعهم، وليس له المرأةوا الناق  ممفرده "اإلبل، النساء: "نحو 

 .فاعاًل؛ جاز لنا التأنيث والتذكير وصارا الفعل مإذا تقدم عليهاسم الجنس واسم الجمع  -

 : الجمع ثالث  أنواع

 . التأنيث والتذكير هيجوز في : يرسجمع تك

 .ال يجوز فيه التأنيث: جمع مذكر سالم 

 .التأنيث فيهيجب : جمع مؤنث سالم 

 : جمعمع اسم الجنس الجمعي، ومع اسم المما ورد من تأنيث الفعل وعدم تأنيثه مع الجمع، و 

َبْت َقْبلَُهْم } : تعالى هلوق  [ 32: الحج] {ُنوحٍ  َقْومُ َكذَّ
 .سم جمع ال واحد له من لفظها : قوم
ا اأْلَْعَرابُ َقالَِت }:  تعالى هلووق  [ 33: الحجرات] {آَمنَّ

 بياء النسب؛  لجمعي، يفرق بينه وبين واحده هناجمع أعرابي، من اسم الجنس ا: األعراب 
 .ياء النسببفي بعض األحيان يفرق لكن يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالًبا أنه قلنا وقد 

 [ 13: يوسف] {فِي اْلَمِديَنِ  اْمَرأَةُ اْلَعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعْن َنْفِسهِ  َقالَ نِْسَوةٌ وَ }: تعالى هقولو
 التكسير ذلك على أنه يجوز مع جمع فدل، لم يلحق بالفعل عالم  للتأنيث 

  "الهنودوجاءت جاء الهنود، "، " قام الرجال، وقامت الرجال": تقول
 .التأنيث وجب سالًما؛  امؤنث ، ولو كان الجمع" جاءت المسلمون" : ؛ فال يجوز أن تقول اسالم امذكرإذا كان الجمع  لكن
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 (33)احملارضة 

 مجلةل الفعليةاترتيب 

 

 

 السالم أنث معه الفعل ، ذكر أو ما ألحق بجمع المالسالم  ذكرجمع المأن المسند إلى ما يوهم  ورد -

 .ذكر معه الفعل السالم  ؤنثجمع المأن المسند إلى ورد ما يوهم و

 [ 93: يونس] {إاِلَّ الَِّذي آَمَنْت بِِه َبُنو إِْسَرائِيلَ َوأََنا ِمَن اْلُمْسلِِمينَ } :ال تعالى ق

 .ألقت به عالم  التأنيث " آمنت"والفعل  ملحق بجمع المذكر السالم،" بنو: "الشاهد 

 كيف جاز ذلك ؟  

 "مسلم ومسلمون، وكافر وكافرون، ومحق ومحقون": لم يتغير فيه صيغ  المفرد مثل  سالمالمذكر ال جمعإذا كان  ذلك يمنع

  ،"نبني"يجمع على  "ابن"ما إوهو الصحيح، و "وٌ نَ بَ "؛ ألن مفرده  فإنه تغير فيها المفرد "بنو وبنون وبنين"أما 

 .لمجازي التأنيثير من اسير، وجمع التكسجمع تك كأنه صارف "بنون"رفع الوفي حال  

 

 نَّ هُ وَ جْ فبكى بناتي شَ  :ومنه قول الشاعر

 .، ويعرب إعراب جمع المؤنث السالم" بنت"جمع مؤنث سالم مفرده : بنات 

 لماذا جاز تذكير الفعل هنا ؟ف

 .لماسالمؤنث الجمع وليس كفكأنه جمع تكسير، ، المفرد لم يسلم من التغيير ألن 

بِيُّ إَِذا َجاَءَك الُْمْؤِمَناتُ } : تعالىل اق  [ 32: الممتحن ] {َيا أَيَُّها النَّ

 . ولم يتغير "مؤمن "أن مفرده ، مع  ؤنث مع كون الفاعل جمع مؤنث سالميلم " جاء"والفعل جمع مؤنث سالم،  : المؤمنات

 .فجاز ذلك الكاف وقد فصل بينهما بمن مواضع الجواز أن يفصل بين الفعل والفاعل، : والسبب 

 

  . التزام األصل في ترتيب الجمل  الفعلي  جواًزا ووجوًبا* 

 :جوازا التزام األصل 

 .ووجوًبا هذا األصل يلتزم جواًزا و ،هو األصل  ثم يليهما المفعول به تقديم الفعل ثم يليه الفاعل

 . {َوَوِرَث ُسلَْيَماُن َداُودَ } : تعالى هقول : نحوجواًزا 

 .وليس وبواجب هذا االلتزام جائزةثالثا،  "داود"ثانًيا، والمفعول به "سليمان"أواًل، الفاعل "ورث"الفعل

 .لبسيؤدي إلى  وهكذا فيما ال" داود ورثه سليمانُ " أو " سليمانُ  وورث داودَ ": في غير القرآن  أن تقولويمكن 

  : التزام األصل وجوًبا

 : مسألتينيجب التزام األصل في 

  .عند خوف الوقوع في اللبس -أ

 .معنوي  وال  والمفعول، ولم توجد قرين  لفظي إذا كانت عالم  اإلعراب غير ظاهرة في الفاعل  يخشى الوقوع في اللبس -

 .هما ال تظهر عليه عالم  اإلعرابكال، ف يتبين الفاعل من المفعول به لمهنا لبس ألنه  "ضرب موسى عيسى": نحو 

 .حتى يتبين الفاعل من المفعول  يكون النعت مما تظهر عليه عالم  اإلعراب أن : بشرط ،  ن تقدملو نعت واحد منهما لجاز أو

 ،في القرن الخامس والسادس الهجري بعض المتأخرين من النحويين، الذين جاءواالتزام األصل وجوًبا في هذه المسأل  نص عليه  -

 .لم ينصوا على ذلكف سيبويه والمبرد : مثل أما أوائل النحويين أبو بكر بن السراج، والجزولي، وابن عصفور، وابن مالك: ومنهم 

  "عمير"على  "وعمروعمر "بأن العرب تجيز تصغير : محتجا ،  ابن الحاجوخالفهم : قال المصنف

  ،"ضرب أحدهما اآلخر": أن تقول وقال يجوز  ، مال من مقاصد العقالءأن اإلجبو

 .البيان لوقت الحاج  جائز عقاًل باتفاق، وشرًعا على األصحو

زال مقدًما وأن تجعله اسما ل اخبر "تلك"أن تجعل [ 35: األنبياء] {َفَما َزالَْت تِْلَك َدْعَواُهمْ } : أجاز في قول ّللا الزجاجاستشهد بأن و

 .أنه ال يظهر فيهما عالم  اإلعرابلها، مع 

نقتصر على أن هذا الكالم مردود على ابن الحاج ، وال بد من التزام األصل في مثل هذا حتى ننفي سد عليه في كالم طويل، وقد رُ و

 .اللبس 
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  : أو قرين  معنوي  إذا وجدت قرين  لفظي 

 :نحو  لفظي 

 .أن تقدم المفعول به وتؤخر الفاعل يجوزفـــــــــــ ـ  موصوف بشيء يقبل حرك  اإلعرابأو المفعولين  يكون واحد من الفاعلأن  -أ

  .وال تتقدم عليه  ن الصف  تلي الموصوف مباشرةبف وعرمألنه ؛ 

تظهر عليها بصف  لكنه وصف موسى مع أنه متقدم وال تظهر عليه عالم  اإلعراب، : م كرَ المُ  "عيسى أكرم موسى العاقلَ ": نحو 

 .ال إشكالوجاءت على األصل فقد  "عيسى أكرم موسى العاقلُ "لو قلت ، و على الفاعل جاز تقديم المفعول بهف،  الحرك 

 

 .أن تقدم المفعول به وتؤخر الفاعلفيجوز ـــــــــــــــ .عالم  التأنيثملحق الفعل و اأو المفعول به مؤنث أن يكون واحد من الفاعل -ب

 .أو تأخر سواء تقدم الفاعل أم تأخر  المؤنث هو الفاعل سواء تقدمتبين أن يف

؛ ألن عيسى ال يجوز " ليلى"وجود تاء التأنيث في الفعل يدل على أن الفاعل حتى لو كان مؤخًرا هو  "أكرمت عيسى ليلى": نحو 

 .فاعاًل  معه إذا كانأن تؤنث الفعل 

 

 : نحو  المعنوي 

  "أكل الكمثرى موسى" -أ

 .معروف  الفاعل الذي قام باألكلفهي المأكول  ، و ت أو أخرتقدمالكمثرى 

 "أرضعت الصغرى الكبرى" -ب

 .معروف أن الكبرى هي التي ترضع 

 إذا كان الفاعل والمفعول به مؤنثين، ولحقت عالم  التأنيث بالفعل، لكن في الكالم قرين  معنوي  تبين الفاعل من المفعول به؛  -

 .جائزهو ف قدمت المفعول بهو، األصلهو ف قدمت الفاعل ، فال مانع أن تقدم ما شئت

 

 " .إنما"ـ أن يكون المفعول محصوًرا ب -ب

  "زيًدا إنما أكرم محمدٌ ": نحو 

 .المفعول به :  الفاعل، وزيًدا :محمد الفعل، : أكرم 

 ألن المحصور يجب أن يكون مؤخًرا، وسواء أكان الفاعل محصوًرا، أو كان المفعول به محصوًرا، ؛  األصل هنا يجب التزام

 .ال يعرف المحصور بها إال بتأخره ف "إنما"ـ خاص  إذا كان الحصر ب

 

 ؟ "إال" و "ما"ـ الحصر بفي  والتأخيرهل يجوز التقديم 

 .فيه التزام األصل يجبـــــــــــ  عند معظم النحويين 

  .مته عن الفاعل أم أخرته ال إشكالمعروف؛ فسواء قد؛ ألنه المحصور بإال بعضهم أجاز و

 .بدليل أن المحصور بإال يقع بعدها مباشرة " عليٌّ  اً إال محمد ما أكرمَ "، " ّللا إال عبدَ  محمدٌ  ما أكرمَ ": فيجوز أن تقول 

 : يستشهدونو

ا أَبى إاِلَّ ِجَماحاً فَُؤاُدهُ   ولْم يسلُ ُعْن لَيلَى بِماٍل وال أهلِ         ولَمَّ

 .، وهي مفعول به مقدم ، وهذا جائز؛ فدل على أنها هي المحصورة  بإال تالتصق: فاعل وقد تأخر، جماًحا : فؤاده 

 

 :وقول الشاعر 

دُت من لَيلى بَتكليِم ساَع ٍ   َفما زاَد إالَّ ِضعَف ما بي َكالُمها       َتَزوَّ

 .مباشرة "إال"لوقوعه بعد ؛ جائز  ذاوهالفاعل، والمفعول به مقدم : كالمها 

 :قول الشاعرو

 ها النخلُ إال في منابتِ  وتغرسُ      هُ يجُ شِ إال وَ  يَّ طِّ الخُ  وهل ينبتُ 

 .الفاعل : حال محل المفعول به، والنخلار ومجرور ج: في منابتها  فعل مبني للمفعول،: تغرس 

ا على الفاعل ا ومجرورهً من  جماع والجزولي إال  يمنعهعند معظم النحويين، ولم  جائزوهذا ،  تقدم المحصور بإال مع كونه جارهً

 .ن المحصور بإال معروف لوقوعه بعد إالألالنحويين، وذلك 
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 (34)احملارضة 

 املفعول به بني الفعل والفاعلتوسط 

 
 

 .صللألخالف  توسط المفعول به بين الفعل والفاعل

 .ًباوجوو، وازا ج سط المفعول به بين الفعل والفاعلتو: منها  مخالف  هذا األصل لها صور

 :توسط المفعول به بين الفعل والفاعل جوازا * 

ُذرُ َولََقْد َجاَء آلَ فِْرَعْوَن }:  سبحانه هقول نحو  [ 33: القمر] {النُّ

  .فاعل : مفعول به، والنذر: آل فرعون الفعل،  :جاء 

 : في غير القرآن أن تقوليجوز لك ف ؛ توسط المفعول به بين الفعل والفاعل، وهذا التوسط جائز وليس بواجب

 "آلَ فرعوَن جاء النذرُ  ": ويجوز أيضا ،"فرعون آلَ  ولقد جاء النذرُ "

  "ه عمرُ ربَّ  خافَ " : قولهوفي 

 ، "عمر"ضمير يعود على متأخر : والهاء فاعل متأخر ، : عمر ، مقدم  مفعول به : ربَّ ،  فعل : خاف

 .؛ فجاز متقدم رتب ، و متأخر لفًظا فقط  "عمر"، لكن  واألصل في الضمائر أن تعود على متقدم

 .ألن ترتيب الفاعل أن يكون قبل المفعول به؛  ال إشكال أن يعود الضمير على مـتأخر في اللفظ متقدم في الرتب  -

 :ومنه قول الشاعر 

 ه موسى على قدركما أتى ربَّ    ا          أو كانت له قدر الخالف َ  جاءَ 

 .متأخرفاعل : ، وموسى  يعود على موسىبضمير مفعول به، ملتحق : رب فعل، : أتى 

 .للتأخير للتقديم وال ال يوجد أي موجب ال ف،  توسط المفعول به بين الفعل والفاعل جواًزا: الشاهد 

 جاز تأخره ؟ال تظهر عليه حرك  اإلعراب، فكيف : موسى 

 .المفعول به تظهر عليه عالم  اإلعراب؛ فتبين أن المتأخر فاعل

 دًما، هذا المتأخر حقه أن يكون متق، لكن  ضمير يعود على متأخر، واألصل في الضمير أن يعود على متقدم هافي" ربه"كلم  

 .فهو وإن عاد على متقدم في اللفظ لكنه متقدم في الرتب 

 .؛ فال مانع أن يعود الضمير على متأخر لفًظا فقط حق الفاعل أن يكون متقدًما على المفعول به -

 

 :توسط المفعول به بين الفعل والفاعل وجوبا يكون في مسألتين* 

 . بالفاعل ضمير يعود على المفعول به تصلأن ي -أ

 .في المثال السابق اتصل الضمير بالمفعول به ويعود على الفاعل ، وفي هذه الحال  جاز التوسط والتأخير

 .لكن هنا يجب توسطه ، ألن رتب  المفعول به أن يكون متأخرا ، والضمير سيعود على متاخر لفظا ورتب  ، وهذا غير جائز 

  323: البقرة  ( بَِكلَِماتٍ  هُ َربُّ  إِْبَراِهيمَ  اْبَتلَى َوإِذِ ): نحو قوله تعالى 

 .فاعل مرفوع اتصل به ضمير يعود على الفعول به : ربه : مفعول به : فعل ، إبراهيم : ابتلى 

 .حتى يعود الضمير عليه وهو األصل لعاد الضمير على متاخر لفظا ورتب  ، وجينئذ يجب أن يتقدم " إبراهيم"لو تأخر المفعول 

؟ إن كان فال يجوز أن يعود عليه ، وإن كان مرتبته التقديم لكنه تأخر  أصليموقعه هل هذا المتأخر : أما إذا عاد على متأخر فننظر 

  .فيجوز أن يعود عليه 

الِِميَن َمْعِذَرُتُهمْ } : تعالىه ومنه قول  [ 52: غافر] {َيْوَم اَل َيْنَفُع الظَّ

 فعل مضارع واقع في مكانه، : نافي  حرف ال محل له من اإلعراب، ينفع : منصوب  على الظرفي ، وال : يوم 

م  الظاهرة على آخره، فاعل وعالم  رفعه الض: ع مذكر سالم، معذرتهممفعول به منصوب وعالم  نصبه الياء؛ لكونه جم: الظالمين 

 " .الظالمين"المفعول به ضمير يعود على  اتصل به

 .عند معظم النحويين حتى في غير القرآن  ، وهذا ال يجوز لعاد الضمير على متأخر لفًظا ورتب  "نالظالمي"لو أُخر المفعول به 
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  ، وهو متأخر الضمير من الفاعل على المفعول بهأن يعود  زويجال 

 .ـــــــــــــــ عند أكثر النوحويين إال في الشعر توسط المفعول بين الفعل والفاعل يجبو

 .واستدلوا وابن جني، والطوال، وابن مالك  األخفشــــــــــــ أن يعود الضمير من الفاعل على المفعول به المتأخر ، في السع   زجوي

 ؟شواهد نثري  هناك ، وليس  (شعرا ونثرا) في السع  يزكيف أجفهذا خاص بالشعر 

 .وروده في الشعر كثيًرا يجعلنا نغض الطرف عنه إذا ورد في النثر وورد في الشعر كثيًرا، : قالوا

 . وال في الكالم المنثور المعتد به، لم يرد في القرآن الكريم طالما أنه  فقطخاص بالشعر أنه : ونرد على ذلك 

 : قول الشاعر هممن شواهدو

 وقد فعلجزاء الكالب العاويات             حاتمٍ  بنَ  يَّ دِ ه عني عَ جزى ربُّ 

 .متأخر مفعول به : فيه ضمير يعود على عدي، عدي فاعل: ربه 

 .جائز في الشعر ، وهذا لفًظا ورتب   "المفعول به"ضمير عاد على متأخرالفاعل متصل ب: الشاهد 

 

 .فاعل محصوًرا بإنما قواًل واحًداأن يكون ال -ب

َ ِمْن ِعَباِدهِ }: تعالىه ومنه قول
َما َيْخَشى ّللاَّ  [ 28: فاطر] {اْلُعلََماءُ  إِنَّ

كون الفاعل محصوًرا ؛ لوجوًبا  "العلماء"والفاعل  "يخشى"توسط المفعول به بين الفعل محصور بإنما يجب تأخيره، : العلماء 

 .يعرف المحصور بإنما إال بتأخره والبإنما، 

 

 ؛  الكسائي عندهنا أيضا  جائز هأو تأخير من تقديمه أنه ال مانعب المسأل  األولىق يطبوت، مباشرة " إال" المحصور بإال يعرف بعدو

 .سواء كان فاعاًل، أو مفعواًل به من تقديمه وتأخيره فال مانع، مباشرة  هايقع بعدنه يعرف بأالمحصور بإال ألن 

  :بقول الشاعرسائي كالويستشهد 

ٌَ إال جبوال جفا قط         ذي كرم  فعلَ  إال لئيمٌ ما عاب  ٌ  بطال أ

 .على المفعول به محصور بإالالتقدم الفاعل : الشاهد 

 

 :وقول الشاعر 

  بالنار وهل يعذب إال ّللاُ    هم ذبوا بالنار جارتَ هم عَ بئتُ نُ 

 .على المفعول به محصور بإالوقد تقدم الفاعل ال، ، وقد تقدم على الجار والمجرورالفاعل محصور بإال: الشاهد 

 

 :وقول الشاعر 

َجْت لََنا  ياِر وشاُمها       َفلَْم َيْدِر إاِلَّ ّللاُ َما َهيَّ    أهلَّ  ُ أنآِء الدِّ

 .على المفعول به محصور بإالوقد تقدم الفاعل ال مفعول به:  "ما هيجت لنا"، وال فاعل محصور بإ : ّللا

 

 المفعول به المتأخر له عامل مقدر، : بأن  لونؤوذلك وي يمنعونلكن النحويين اآلخرين 

       ذي كرم فعلَ  إال لئيمٌ ما عاب  :قول الشاعر  فيقدر

 .يه على البيتين اآلخرين ما انطبق علوينطبق " فعل ذي كرمعاب ما عاب إال لئيم "
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 (35)احملارضة 

 تقدمي املفعول به عىل الفعل والفاعل

 

 .جوازا والفاعلتقديم المفعول به على الفعل * 

 .التقديم  بما يمنع من التقديم، وال ما يوجإذا لم يوجد ويكون ذلك 

 .ولذلك لم نذكر مواضع للتقديم الفاعل ال يجوز تقديمه على الفعل كما ذكرنا 

ْبُتمْ } :تعالى لاق  [ 87: البقرة] {َفِريقًا َتْقُتلُونَ وَ  َفِريقًا َكذَّ

 .الفاعل هو التاء والميم فال مانع  ، والفاعل هو التاء، ولو قلناكذب :الفعل ، تقدم على الفعل والفاعل مفعول به،  : فريًقا

عالم  التثني   ، وكذلك وحدها، ويجعل الميم عالم  للجمعالتاء  هواحد، وبعضهم يجعل يعربها إعرابو يجعل الحرفين مًعابعضهم 

 .عالم  للمؤنث وهكذا "أكرمتها"األلف في و

 .جائزهنا  حكم تقديم المفعول به

 "فريقا تقتلون"

 .فعه ثبوت النون، والواو فيه فاعلفعل مضارع مرفوع وعالم  ر: تقتلون تقديم جائز، مفعول به، وال: فريقا 

 .لفعل والفاعل جواًزا وليس وجوًباتقدم المفعول به على ا

  :أيضا  في مسألتين: تقديم المفعول به على الفعل والفاعل وجوًبا* 

 .به من األلفاظ التي لها الصدارة أن يكون المفعول -أ

 .، فإذا كان أحد هذه األسماء مفعول به وجب تقديمه ألن له حق الصدارة  وأسماء الشرط، أسماء االستفهام ك

ِ ُتْنِكُرونَ } : تعالىقال   [83: غافر] {َفأَيَّ آَياِت ّللاَّ

ن أسماء االستفهام لها ؛ أل" تنكرون أي آيات ّللا"اسم استفهام مفعول به مقدم وجوًبا، وال يجوز أن تقول حتى في غير القرآن : أي

 .أن يكون العامل فيها متأخر عنها ؛ بل يجب ال يعمل فيها أي شيء متقدم عليها، و الصدارة

الم  من األفعال الخمس  مرفوع وعفعل  ،فعل وفاعل: تنكرون ، اإلضاف  لفظ الجالل  مجرور ب : مضاف إليه مجرور، ّللاِ : آيات 

 .على السكون في محل رفع فاعل ضمير متصل مبني : رفعه ثبوت النون، والواو 

 .معرب   أم مبني  ؟ معرب " أي"كلم  

ا َما َتْدُعوا َفلَُه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى)،  (أََحقُّ بِاأْلَْمنِ أَيُّ الْفَِريَقْيِن ف)،  (َفبِأَيِّ َحِديٍث َبْعَدهُ ُيْؤِمُنونَ ): كما في قوله تعالى   (أيا ما أَيهً

 . نها أشبهت الحروف شبها معنويهًاألوهي مبني  ؛  ،مجرورة ومنصوب ، ووقعت مرفوع ، 

  ؛ فلماذا أعربت ؟كبقي  أسماء االستفهام أو اسم شرط لكن حقها أن تكون مبني   وهي اسم استفهام

 .واستحقت اإلعرابلم تبنى ف ؛ لحرفل تهاصائص األسماء، فأبعدتها عن مشابهمالزم  لإلضاف ، واإلضاف  من خ" أي"ألن 

ا َما َتْدُعوا َفلَُه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى}:  تعالىل قا  [ 333: اإلسراء] {أَيهً

 .، وال يجوز تأخيرها الصدارةألفاظ من ألنها ؛ وجوًبا  ، مفعول به مقدم اسم شرط في هذا المقام :أي

قطعت عن اإلضاف  حذف المضاف إليه، وعوض عنه بالتنوين؛ فإذا ،  ؛ لمالزمتها لإلضاف   معرب  مع كونها اسم شرط "أيا"

 .تنوين عوض، وهو عوض عن المضافهنا ؛ فالتنوين الموجود 

 جار ومجرور، خبر مقدم، : ؛ ألنه فعل الشرط وعالم  جزمه حذف النون، له  فعل مضارع مجزوم: تدعو ، زائدة : ما 

 ؛  جل هذا وقعت في أولها الفاءأل، و جواب الشرط"له األسماء الحسنى "صف  له، وجمل   : مبتدأ مؤخر، الحسنى: األسماء 

 .؛ وجب اقترانها بالفاء ألن الجمل االسمي  إذا وقعت جواًبا للشرط

 

 .آخر غير المفعول به المقدم معمولله ، وليس  بعد الفاء "الفعل" املأن يقع الع -ب

رْ }:  تعالى هقول نحو َك َفَكبِّ ْجَز َفاْهُجرْ *  َوثَِياَبَك َفَطهِّرْ *  َوَربَّ   {َوالرُّ

غير معمول آخر في هذه الجمل الثالث وليس له ألن الفعل وقع بعد الفاء، ؛ تقدم فيها المفعول به على الفعل والفاعل وجوًبا  هاكل

 . المفعول به

 .؛ ألنه مضاف إليه ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر باإلضاف  : ، ربك ضمير متصل: الكاف ، مفعول به مقدم جوبا: رب 

 . والفاعل ضمير مستتر فيه، السكون على فعل أمر مبني و: ، كبر  فاء اإلجزاء: الفاء 

 .معمول آخر بعد الفاء، وليس لهذا العامل  ؛ ألن المفعول به تقدم والعامل" فكبر ربك"وال يجوز أن تقول  

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن" :تنبية   " !البيع أو النسخ أو النقل"وال أحلل محاولة فكه ألي غرض ، كما ال أحلل " المستند ُمَؤمَّ

        i.m.a.m2010@hotmail.com: اصل عبر البريد يمكنكم التو

73 
     مسيةزلط

 

ا اْلَيتِيَم َفاَل َتْقَهرْ }: تعالىه قولو  [9: الضحى] {َفأَمَّ

وليس لهذا  بعدها العاملوقع الفاء : مفعول به مقدم وجوًبا منصوب وعالم  نصبه الفتح  الظاهرة على آخره، فال تقهر : اليتيم 

ضمير مستتر تقديره أنت ، : ه السكون، الفاعل مفعل مضارع مجزوم وعالم  جز: ، تقهر  ناهي : ، ال " اليتيم"العامل معمول غير 

 .واجب التقديم، وال يجوز تأخيرههنا المفعول به 

 .التقديم على الفعل والفاعل أو التأخير عنهما فإنه يجوز في المفعول به؛ إذا وجد عامل وقع بعد الفاء، لكن له معمول آخر  -

  "فاضرب زيًدا أما اليومَ ": نحو 

 " أنت" ضمير مستتر تقديره: مفعول به ، والفاعل  : زيًدا،  "ضربا"ـ معمول لظرف وهو   "اليوم"

  جاءت متأخرة مع أن عاملها بعد الفاء، لكن وجد لهذا العامل معمول آخر، "زيد"كلم  

  "فاضرب أما اليوم زيًدا" :التقديم ويجوز " فاضرب زيًدا أما اليومَ "يجوز التأخير حينئٍذ و

  "اضرب اأما اليوم فزيد":  تقدمه على الفعل والفاعل، لكن بعد الفاءأن ويجوز 

  : تنبيه

 "؛ وجب تقديم الفاعل على المفعول به  إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين وال حصر في أحدهما" : قال المصنف -3

 .التزام األصل وجبإذا كان الفاعل والمفعول به ضميرين؛ : أي  

 .مفعول به : والكاف، فاعل : اعل ضميران، التاء الفعل والف "كأكرمتُ "

 المفعول به محصوًرا؛  محصوًرا، فإن كان الفاعل أو أحدهماشرط أال يكون ب "المفعولالفعل، ثم الفاعل، ثم "

 .تأخير المحصور، سواء كان فاعاًل أو مفعواًل به يجبفإنه 

  "إنما أكرمك أنا": نحو 

  ،الفاعل والمفعول به ضميران  "إياك إنما أكرمتُ "،  مؤخر وجوًبا" أنا"والفاعل ،  امقدم وجوبه هنا المفعول ب

 . هنا يجب تأخير المحصور منهما و

أردنا حصر  لماوجوبا ، و، لما أردنا حصر الفاعل أخرناه "ما أكرمت إال إياك"، و"ما أكرمك إال أنا"، " وإالما "في  يتبين هذا

 .وجوبا  المفعول به أخرناه

 .؛ فإنه يجب التزام األصلحصورا م المفعول بهأو  إذا لم يكن الفاعلو

  

 .يكون الضمير متصاًل بالفعل  ، وأن الفاعل؛ وجب تأخير  اظاهر ااسم والفاعلالمفعول به ضميًرا، كان إذا  -2

  " أكرمني عبد ّللا": نحو 

 ،  ، وال يجوز أن يكون منفصاًل  ضميًرا متصاًل  الفاعل جب أن يكونو ؛ اظاهر اعل ضميًرا والمفعول به اسمإذا كان الفاو

  .وجاز في المفعول به أن تؤخره عن الفعل والفاعل وأن تقدمه عليهما

 .مفعول به متأخر عن الفعل والفاعل: محمد ، فاعل وهي ضمير متصل  :التاء  ،  "امحمدأكرمت ": نحو 

 .دم المفعول به على الفعل والفاعلتق "أكرمت امحمد: "ويجوز أن تقول أيًضا 

 

 

ابن مالك في ألفيته قد  الموك، لك في ألفيته لم يذكرها ابن ما ،رين، أو كون واحد منهما ضميرا المفعول به ضميوكون الفاعل  -

  .يجوز أن تقدم المفعول به على الفعل والفاعل  "ضرب موسى عيسى " :نحو  يوهم أن

 "ضرب موسى عيسى " :نحو  يتضمن أنه ال يجوز تقديم المفعول به على الفعل والفاعل فيوهذا 
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 (36)احملارضة 

 تطبيقات

 

 . مفعوالت ثباب ما ينصب ثال "أعلم وأرى"على باب تطبيقات * 

 :صح أم خطأ  -3

 .من األفعال التي تنصب مفعولين  (خطأ) األفعال التي تنصب ثالث مفعوالت الفعل ظن من -أ

 (صح). "نبأ وأنبأ وأعلم"األفعال التي تنصب ثالث مفعوالت منها  -ب

 (صح.)المفعولين الثاني والثالث في باب أعلم أرى أصلهما المبتدأ والخبرإن  -ت

 . بل يجوز (خطأ" )أعلم وأرى"في باب ال يجوز  "ظن وأخواتها"عليق في من اإللغاء والتما جاز  -ث

 ( خطأ).هذا من باب التعليق  "البرك  أعلمنا ّللا مع األكابر"جـ

 .ألول والمفعولين الثاني والثالث؛ ألنه توسط العامل بين المفعول به ا من باب اإللغاء

ُكْم لَفِي َخْلٍق َجِديدٍ َوَقالَ الَِّذيَن }: قال تعالى -ح ٍق إِنَّ ْقُتْم ُكلَّ ُمَمزَّ ُئُكْم إَِذا ُمزِّ  [ 7: سبأ] {َكَفُروا َهلْ َنُدلُُّكْم َعلَى َرُجٍل ُيَنبِّ

 (صح.) كسر هذه الهمزة دليل على أن الفعل علق عن العمل

 ( خطأ". )هل ندلكم على رجل" :وجود االستفهام في قوله تعالى :ه سبب تعليق

 .وّللا أعلم" إنكم لفي خلق جديد: "لتعليق هو الالم في قوله سبب ا

 .باب الفاعلتطبيقات على * 

 :صح أم خطأ  -3

 [69: النحل] {َيْخُرُج ِمْن ُبُطونَِها َشَراٌب ُمْخَتلٌِف أَْلَواُنهُ }: تعالىقال  -أ

 .الفعل بشروط معين عمل عمل فاعل  اسموهي ، "مختلف"الذي رفعها ( خطأ" . )يخرج"فاعل والعامل فيها  "ألوانه"

اَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض لََفَسَدِت اأْلَْرضُ } : تعالىقال  -ب ِ النَّ  [253: البقرة] {َولَْواَل َدْفُع ّللاَّ

 ؟ فما الذي جعله مجروًرا  وحكم الفاعل أن يكون مرفوًعا ( صح.)مجرور فاعل" ّللا"

  .أنه أضيف إليه المصدر: بسبب  ؛مرفوع محالهً  مجرور لفًظاالفاعل 

  {َما َجاَءَنا ِمْن َبِشيرٍ } : قوله تعالىفي  -ت

  (خطأ. )والجار والمجرور متعلقان بجاء ،  مجرورة "بشير"

؛ ألنه فاعل "بشير"هنا زائدة فال تحتاج إلى متعلق، و "من"ألن   .مجرور لفًظا مرفوع محالهً

 

ِ َوإِْن أََحٌد ِمَن }: تعالىقال  -2 ى َيْسَمَع َكاَلَم ّللاَّ  [6: التوب ] {اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفأَجِْرهُ َحتَّ

 :تعرب  "أحد"كلم  

 .                         مبتدأ -أ

 .ألنه ال يتقدم الفاعل على الفعل ؛ ةالمتأخر "استجارك"ـ نجعله فاعل ل ، ولم بعده "استجارك"لفعل محذوف يفسره   .فاعل -ب

 .                          خبر -ج

  .ال محل لها من اإلعراب  -د

 [59: الواقع ] {أَأَْنُتْم َتْخلُقُوَنُه أَْم َنْحُن اْلَخالِقُونَ } : تعالىقال  -1

 ( صح.) مبتدأ خبره الجمل  التي بعدهفاعال لفعل محذوف ، ويجوز أن نعربها أن نعربها يجوز  "أنتم"

  ، نعربها فاعل لفعل محذوف يفسره المذكورأن  ؟  األولىوأيهما 

  ها وئيًدامال مشيُ ما للجِ  : بقول الشاعرة كوفيوناستشهد الو

 :ال يجيزون تقدم الفاعل على المفعول به، ويؤولون هذا فجمهور النحويين أما ، لى جواز تقدم الفاعل على عاملهع

 .حال  "وئيًدا"، وتكون كلم  "يظهر وئيًدامشيها " : مبتدأ، والخبر جمل  تقديرها "مشيها"بأن يقال 

 

 .ال يجوز حذفه :يجوز حذفه  ، الفضل  :  عمدةهل الفاعل عمدة أم فضل  ؟      ال -3

 "محمد سافر": ذكر في اللفظ ، وإن لم يذكر فهو ضمير مستتر يعود إما على مذكور مثل يوال بد أن ، الفاعل عمدة 

ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وال يشرب الخمر حين يشربها ) : هنحو قول المتقدمشيء مفهوم من الفعل أو يعود على 

 ".يشرب"الفعل المفهوم من  "الشارب"ضمير مستتر يعود على : الفاعل  (وهو مؤمن
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َراقِيَ } : تعالى هفي قولأين الفاعل  -5  [26: القيام ] {َكالَّ إَِذا َبلََغِت التَّ

 .من السياقالمفهوم  " الروح"يعود على كلم  " هي"تقديره ضمير مستتر : الفاعل 

 

 ؟ فما إعراب محمد ، محمد:  ، فأجبت" هل سافر أحد": لو قال لك قائل -6

 " .سافر محمد" : التقديرو ، فاعل لفعل مقدر: إعرابه 

 .نعم جائز ؟  حذف الفعل هناهل 

 .أنه وقع في جواب استفهام؟ ما الذي جوزه  

 

  ؟ في هذه الجمل  "عبد ّللا"ما إعراب ، ف" بلى عبد ّللا": قلت ف، " ما سافر أحد":  لو قال لك قائل  -7

  .دالل  الكالم المنفي ؟  جوزه، فما الذي  ازواج فاعل، فعله الذي رفعه محذوف: إعرابه 

 

ُح له فيها بالغدو واآلصال رجال: "في قراءة  تعالى قال -8  ؟ القراءةه هذه ، وجِّ " ُيسبَّ

ون،   فعله محذوف، نتج عن استفهام مقدر،  ، فاعل "رجال"إعراب وبالتالي الرجال هم المسحبِّ

 ."يسبحه رجال: " فكان الجواب ؟ من يسبحه: كأن سائاًل سأل 

ِ } :تعالىقال  -9 ى َيْسَمَع َكاَلَم ّللاَّ  [6: التوب ] {َوإِْن أََحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفأَجِْرهُ َحتَّ

 :، وحذف هذا الفعل فاعل لفعل محذوف " أحد"

 .جائز  -أ

 . يجوز الجمع بين المفسر والمفسرالمذكور مؤخًرا، وال "استجارك"ر بقوله سَّ ألنه مفَ           .ب واجب

 

ُ َعلَْيِهَما } :تعالىقال  -33 ُكْم َغالُِبونَ َقالَ َرُجاَلِن ِمَن الَِّذيَن َيَخافُوَن أَْنَعَم ّللاَّ [ 21: المائدة] {اْدُخلُوا َعلَْيِهُم الَْباَب َفإَِذا َدَخْلُتُموهُ َفإِنَّ

 على ماذا ؟استشهد به " قال رجالن: "الشاهد 

 .لحق به عالم  تدل على أن الفاعل مثنىقال مع أن فاعله مثنى لم تُ  "الفعل"أن على استشهد به 

 ؟ أو مجموًعا عتد به من كالم العرب، إذا كان الفاعل مثنىالم المتعالى، وفي الكما الكثير في كالم  -33

 .عل عالم  تدل على أن الفاعل مثنى أو مجموعأن نلحق بالف -أ

 .نأتي به مفرًدا موحًداأن  -ب

  

 :، فما حكم التأنيث في قولك  أو وجوًبا فاعل تأنيث الفعل للفاعل جواًزامن أحكام ال -32

 واجب  "    حضرت فاطم " -أ

  "طلع الشمس": ويجوز ،  جائز  "   طلعت الشمس" -ب

 "الرجال جاء"،  جائز"      الرجال تجاء" -ت

 "كبر الشجر"،  جائز        "كبرت الشجر" -ث

 .؛ ألن جمع المؤنث السالم يجب معه تأنيث الفعل واجب   "حضرت الهندات" -جـ

 .ألن اللفظ المفرد لم يتغير المسلم ؛  غير جائز"  حضرت المسلمون" -ح

 .أن تؤنث الفعل وأن تذكرهيجوز ؛ ف ألن فاطم  مفصول  عن الفعل ؛ جائز"   عندنا فاطم  تحضر" -خ

 .بد أن تؤنث الفعلالالتأنيث فحتى لو كان مجازي ، وألن الفاعل ضمير يعود على مؤنث  ؛ جوزال ي "  الشمس طلع" -د

 : إال إذا اجتمع شرطان

 ـــــــــــــ وهذا لم يتحقق.يكون الكالم شعًراأن 

 .ا ــــــــــــــــــ وقد تحققمجازي اأن يكون المؤنث الذي يعود عليه الضمير مؤنث

 

 ا ؟ نؤخره أم اهل يجوز أن نقدمه " أكرم موسى عبد ّللا"و "أكرم عبد ّللا موسى: "في قولنا " موسى"كلم  " -31

 .فاعل وقد ظهرت عليه العالم   "عبد ّللا"ألن ؛ نعم 

ِ ُتْنِكُرونَ }: تعالى ولهقفي " أي"كلم   -33  ؟وجوًبا  أممفعول به مقدم جواًزا [ 83: غافر] {َفأَيَّ آَياِت ّللاَّ

 .ألن هذا اسم استفهام وأسماء االستفهام لها الصدارة؛  جوباومقدم 

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن" :تنبية   " !البيع أو النسخ أو النقل"وال أحلل محاولة فكه ألي غرض ، كما ال أحلل " المستند ُمَؤمَّ

        i.m.a.m2010@hotmail.com: اصل عبر البريد يمكنكم التو

77 
     مسيةزلط

 (37)احملارضة 

 ابب انئب الفاعل

 

  

 . ونياب  غيره منابهاب حذف الفاعل أسب* 

لكن الفاعل ،  أن الفاعل جهل فحذفعنى وهذا ي،  مبني للمجهول: الفعل إذا كان الفاعل مجهوال ووجد نائب الفاعل ، نقول بأن  -

 . مبني للمفعول:  األولى أن يقالليس مجهوال في كل وقت ، ف

 .الفاعلسند إلى ي ن أنغيرت صيغته من أجل أن يسند إلى المفعول بدل م: أي 

 ، ال يوجد إال المفعول به ينوب عن الفاعل فهذا يعني أنه " مبني للمفعول"إذا اخترنا أن نقول بأنه و

  والظرف والمصدر ؟ الجار والمجرورماذا نقول في ف

 .مبني للمفعول : والظرف مفعول فيه ، والمصدر مفعول مطلق ، ولذلك فاألولى أن نقول  الجار والمجرور أصلهما مفعول به ،

 [ 17: األنبياء]{ ُخلَِق اإْلِْنَساُن ِمْن َعَجلٍ }:  قول ّللاكما في يكون معلوًما الفاعل ليس مجهوال في كل وقت ، فقد 

 .للمفعول بل هو مبني، للمجهول  مبني" لقخُ "ّللا ، فال يقال بأن الفعل خلق الذي : الفاعل هنا معلوم جدا 

 . "اإلنسان"للمفعول به إلى اإلسناد" ّللا"للفاعل من اإلسناد فقد تحول  

 

 .ب معنوي أسباو ، أسباب لفظي  : كثيرة منها حذف الفاعلأغراض 

 غرضان  : اللفظي  غراضاأل

 .استقام  الوزن في البيت الشعري -3

 .لفاعل إلى المبني للمفعوللنك قد تحول الفعل من المبني إذا أردت استقام  الوزن فإ

 :قول الشاعرك

ُجل ُعلِّقغيري و           ا عرضا وَعلِّقت َرُجالً ُعلهقته  أخرى ذلك الرَّ

 .لمفعول؛ ألنه يريد استقام  الوزنكلها مبني  ل: الشاهد 

 

  .استقام  السجع  أو مراعاة الفواصل -2

 .للمفعول ينالفعل من المبني للفاعل إلى المبتكون السجع  منضبط  يضطر في بعض األحيان إلى أن يغير حتى 

 "هت سيرتُ مدَ ه حُ رتُ ريمن طابت س":  مقولهومنه 

   .منصوب  بداًل أن تكون مرفوع " سيرته"ألصبحت كلم   ، "ه حمد الناس سيرتهَ من طابت سريرتُ ":  ألنه لو قال

 :كثيرة ، منها   :األغراض المعنوي  

 .الفاعلالجهل ب -3

 .جعل الفعل مسلًطا على المفعول بهتوالفاعل حذف تتتهم شخًصا  الفحتى  "ُسرق المتاع": كقولك 

 .العلم بالفاعل -2

 .وتنيب غيره منابه  امعلومإذا كان الفاعل يجوز لك ان تحذف 

  {ِمْن َعَجلٍ ُخلَِق اإْلِْنَساُن } :قوله تعالى ومنه 

 .أال يتعلق بذكر الفاعل غرض  -1

 .تستطيع حصره المتعدًدا كأن يكون 

وَها} تعالى هلوقومنه  ٍ  َفَحيُّوا بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّ يُتْم بَِتِحيَّ  [ 86: النساء]{ َوإَِذا ُحيِّ

 . إذا حياك أي شخص: أي 

 [396: البقرة]{ َفإِْن أُْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ } تعالىا هقولو

 .شيءأي إذا حصرك : أي 

ُ لَُكمْ } : تعالى هومنه قول ُحوا فِي اْلَمَجالِِس َفاْفَسُحوا َيْفَسِح ّللاَّ  [33: المجادل ]{ إَِذا قِيلَ لَُكْم َتَفسَّ

 .أي أحد إذا قال لك : أي 
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 .الخوف من الفاعل -3

 .فلو ذكرت السارق ربما ضرك  "ُسرق المتاع": نحو 

 .الخوف على الفاعل  -5

 .تنزيه الفاعل عن الذكر -6

ه ّللا  "ُخلق الخنزير: "كقولك    .عن أن تذكره مع المفعول بهتعالى تنزِّ

 

 .اإلبهام على السامع -7

 .من الفاعل تريد أن يعرف السامع  ال

  "ق بألف ديناردِّ صُ تُ ": كقولك

 

 : ما ينوب عن الفاعل * 

 :   إذا حذف الفاعل فإن واحدا من أربع  يقوم مقامه

 .والمصدر، والظرف، والمجرور، "أغلب ما ينوب عن الفاعل" المفعول به

 . الثالث المفعول ينطبق على بقي   ما ينطبق علىو

 

 : هذه األشياء األربع  تنوب عن الفاعل في

 . هرفعفي  هنوب عنت -3

  "خالًدا أكرم صالحٌ ".  أن يكون منصوًبا، فإذا ناب عن الفاعل صار مرفوًعاحكمه المفعول به 

 .ذ حكم الرفعأخفناب المفعول به عن الفاعل في رفعه،  "أُكرم خالدٌ " حذف صالحلو 

 .في النائب عن الفاعل  كونتأحكام الفاعل الفاعل السبع   -

 

 .عمديته في -2

 " .الفضل "فال بد أن يذكر المفعول " العمدة"إذا حذف الفاعل 

 

 .عن فعله في وجوب التأخير -1

 "خالٌد أكرم"يجوز أن تقول فال  "أكرم خالدٌ " حذفت الفاعل فإذا حذف ،"أكرم صالحٌ  اخالد"أن تقول  جوزيو ،"اخالد أكرم صالحٌ "

 .يجوز أن تقدمه عليهال ف "خالد"يعود على  انئذ ضميًرا مستترسيكون النائب عن الفاعل حي

 

  .استحقاقه لالتصال به ، وتأنيث الفعل لتأنيثه -3

 .أيضا  النائب عن الفاعل أن يتصل بالفعلوحق حق الفعل أن يتصل بالفاعل، 

  "ت هندمأكرِ "الفاعل أصبحت لما حذفنا  "أكرم صالٌح هندا"
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 (38)احملارضة 

 ما ينوب عن الفاعل

 

 .عول به، المجرور، والظرف، المصدرالمف: ينوب عن الفاعل واحد من أربع  

  .وكلها فيها كالم إال المفعول به

 

  .المفعول به * 

أن  ؛ بل إذا وجد اثنان أو ثالث  أو أربع  كلها تصلح للنياب  عن الفاعل، فإن األولى قيد أو شرط الأكثر ما ينوب عن الفاعل ، ب -

 .إنه يجب أن ينوب المفعول به دون غيره :البصريون؛ بل يرى  عنه ينوب المفعول به

 [ 33: هود]{ اأْلَْمرُ  قُِضيَ الَْماُء وَ  يضَ َوغِ } : تعالىقال 

  .فرفع  حذف الفاعل ناب المفعول به منابهلما   "األمرَ  وقضى ّللاُ "، " الماءَ  وغاض ّللاُ "أصله وّللا أعلم 

 .وأصلها مفعول به ،  مرفوع نائب عن الفاعل: ، الماء  مبني للمفعول فعل : غيض

 .، وبقي  األشياء تبقى منصوب  على حالها فاألصل أن ينوب المفعول به، لو اجتمع المفعول به مع غيره من األشياء  -

 

 .الجار والمجرور:  وبعضهم يقول . المجرور* 

 ابن درستويه ، السهيلي ، الرندي: عند معظم النحويين ، وخالف في ذلك ـــــــــــــــ  المجرور ينوب عن الفاعل

ا }:  تعالى هقولنحو  ُهْم َقْد َضلُّوا ُسقِطَ َولَمَّ  [ 339: األعراف]{ فِي أَْيِديِهْم َوَرأَْوا أَنَّ

 .عدي الفعل إليه بواسط  حرف الجر أصله مفعول به، وإنماجار ومجرور : في أيديهم فعل مبني للمفعول، : سقط 

 .ائب عن الفاعلن :حرف جر، وأيديهم " في"عرب ، وبعضهم ي نائب عن الفاعل" في أيديهم" كلها بعضهم يعربها

 .ولو كان زائدا  يأخذ عملهوالبد أن حرف الجر أقوى، لكن حق النائب عن الفاعل أن يكون مرفوًعا، و

 [39: المائدة]{ َما َجاَءَنا ِمْن َبِشيرٍ }:  تعالىه قولنحو 

 .يرون أن الجار والمجرور ينوبان عن الفاعل أو أن المجرور على ينوب عن الفاعل:  جمهور النحويين -

 .المجرور ال ينوب عن الفاعل:  وقالواالرندي و السهيلي،و ، ابن درستويها خالف في هذ

ا ُسقَِط }تعالى  هنحو قولفي وقالوا    {فِي أَْيِديِهمْ َولَمَّ

 ، " سقط"من المصدر المفهوم  إلىضمير يعود : النائب عن الفاعل 

 .؛ ألن سقط مأخوذ من السقوطالسقوط : ، أي"ولما سقط هو":  فيكون التقدير عندهم

 

 : ال يجوز في المجرور أن ينوب عن الفاعلأنه من أدل  السهيلي وابن درستويه والرندي على 

 .أن المجرور ال يتبع على محله بالرفع  -أ

ٌَ }: نحو في غير المجرور ، فإننا نجعل التابع مرفوًعا، النائب عن الفاعل  لىأتبعنا عإذا  وِر َنْفَخٌ    { َواِحَدةٌ  َفإَِذا ُنفَِخ فِي الصُّ

 . ف  لنفخ ، وقد جاءت مرفوع  مثلهاص: واحدة 

  "الكريمِ  بزيدٍ  رَّ مُ ": وإنما تقول  " الكريمُ  بزيدٍ  رَّ مُ : "تقول ، فال يصح أن على المجرور  ال يمكن أن تتبعلكن 

  .ن النائب على الفاعل ال يتقدم على الفعلكما ذكرنا أ                     .ن المجرور قد يتقدم على العامل أ -ب

 [ 16: اإلسراء]{ ُكلُّ أُولَئَِك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل }تعالى  هلوم قهدليلو

 ؟تقدم متقدم على عامله فكيف عن الفاعل  نائب: الجار والمجرور و، نائًبا عن الفاعل  يصيروالمرفوع بها  ، فعولصيغ   "مسئول"

 ، وما بعدها خبر  مبتدأتصبح " زيد"كلم   تقدمإذا ت " م زيدأكرِ : "وفي قولك 

 .ال ؟ هل ترتفع على أنها مبتدأ  "بزيد" تقدمو" مر بزيدٍ : "فلو قلت 

 

 .يكون ذلك لكن في الجار والمجرور ال ، ، فحق الفعل أن يؤنث له اإذا كان النائب عن الفاعل مؤنث -ج

 . ال ينوب عن الفاعلوهذا يعني أنه  "بهند رَّ مُ ": ، وإنما" رت بهندمُ  : "فال نقول 
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 "سير بزيد سيًرا" :قولهم   -ينوب المجرور عن الفاعلللمجيزين أن - ولنا: ه لوقبرد عليهم صاحب الكتاب 

 فنصب،  لمصدر، والمصدر لم ينب عن الفاعلناب عن الفاعل مع وجود اأن المجرور :  وجه الدالل 

  "سير"ولو كان ال يجوز أن ينوب عن الفاعل لرفعنا كلم  

 "لست بقائم" :يظهر في فصيح الكالم كقولهم آخر  ال يكون إال فيما كان له محل أنه ال يتبع على محله بالرفع فهذا موأما قوله

 .في فصيح الكالم "لست قائًما"لو حذفنا حرف الجر هنا؛ لقلنا 

 .الكالميظهر في فصيح  "قاعًدا"؛ ألن  "اوال قاعد لست بقائم": ويجوز ،"وال قاعدٍ  لست بقائمٍ ":  ولذلك يجوز أن نعطف فنقول

: تقولو يجوز أن تراعي محلها الفلكن في فصيح الكالم ال تنصب ،  ، ةمجرور "زيد"كلم   "مررت بزيد الفاضل": في نحو لكن 

 .في فصيح الكالم رد، لكنه ال ي نصبمع أن محلها ال" مررت بزيد الفاضلَ "

 

 في تقديم النائب عن الفاعل عن العامل، [ 16: اإلسراء]{ َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل }أما في استداللهم بقول ّللا سبحانه وتعالى 

 .عنه فهذا غير صحيح؛ ألن النائب عن الفاعل ليس هو الجار والمجرور، وإنما النائب عن الفاعل ضمير يعود على المكلف

  

هو الضمير الذي يعود على ، وإنما النائب  ال ينوب المجرور عن الفاعل في مثل هذا : الرنديوتلميذه  ابن درستويه والسهيليقال 

 .لمصدر المفهوم من الفعل المتقدما

  

 .المتصرف المختص  المصدر* 

 "أكل يأكل أكاًل "، " أكرم يكرم إكراًما"، " ضرب يضرب ضرًبا" . هو التصريف الثالث للفعل: المقصود بالمصدر 

 .زمانهو أحد مدلولي الفعل غير ال: آخر تعريفا  هبعضهم يعرفو

 .ودالل  على الزمان ، دالل  على الحدث :داللتانله الفعل 

 .في الزمن الماضي هوتدل على حدوث، اإلكرام الحدث ، فهي تدل على " أكرم": إذا قلتف 

 .وليس الزمانهو الحدث المصدر 

 

 : بشرطين المصدر ينوب عن الفاعل

  .بعض المصادر ال تجيء إال مالزم  للنصب على المصدري  ؛ ألن غير مالزم للنصب على المصدري : أي        .أن يكون متصرًفا -أ

ا أن -ب        .يكون مختصهً

فا  يكونأو " ميراأل بُ رب ضرْ ضُ " : ، وإما بإضاف "شديدٌ  بٌ رب ضرْ ضُ ":إما بوصف أن يكون مختصا : أي   ".ضرب الضرب"ُمَعرَّ

 :مما ورد فيه المصدر نائًبا عن الفاعل 

وِر َنْفَخٌ  َواِحَدةٌ } تعالى هقول  [ 31: الحاق ]{ َفإَِذا ُنفَِخ فِي الصُّ

 .مصدر ناب عن الفاعل  : نفخ  ، جر ومجرور متعلقان بنفخ : فعل مبني للمفعول، في الصور : نفخ

 .، ومختص ؛ ألنه موصوف " نفخ ينفخ نفخا"متصرف   : الشرطان تحقق

 :امرئ القيس ما قول أ

 دَربِ يسؤَك َوإن ُيكَشْف غَراُمَك تَ                ُيعتللْ َعلَيَك وَ َوقالَْت َمتى ُيبَخلْ 

  "ضرب ضرًبا": أكثر منًعا من قولك، وهذا وتسكت  "ربضُ ": لوقتأن ال يجوز فلم يذكر مصدر على أنه نائب عن الفاعل، : الشاهد 

 أو "ويعتلل االعتالل المعهود متى يبخل عليك "والتقديرموصوف  النائب عن الفاعل مصدر مقدر :هذا الشاهد في ونقول 

 ."متى يبخل عليك ويعتلل عليك"

 [ 53: سبأ]{ َوَبْيَن َما َيْشَتُهونَ  َوحِيلَ َبْيَنُهمْ }تعالى  ولهقفي 

 .هنا مقدر إن النائب عن الفاعل : يقولون ، لكنهم ، فال يجوز أن ينوب عن الفاعل ظرف غير مختص "بينهم"

 " الحول المعهود وحيل: "والتقدير 

 وما كلُّ ما َيهَوى امُرؤ هو نائِله        حيلَ دوَنهافيا لَك من ذي حاج  ٍ  :ومثله قول الشاعر

 .الحول المعهود : أي

  َكلهـم إاِلَّ ِحـيَن َيبتِسـمُ َفـَما يُ          ِمْن َمَهاَبتِهِ  ىْغضَ يُ ُيْغِضي َحياًء وَ  :وقول اآلخر 

 .الفاعل، وإنما يعرب مفعول ألجله حرف الجر على التعليل ال ينوب عنفيه إذا دل ، ألن الجار والمجرور 
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 .الظرف المتصرف المختص * 

ا أن يكون متصرًفا، وأن يكون: يشترط فيه أيًضا   .مختصهً

 .معرف  "اليومُ  صيم "،  مضاف "صيم يوم الخميس"، موصوف  "حارٌّ  صيم يومٌ "، و علم "رمضان يمَ صِ ": نحو 

  

ا، فال يجوز نيابته عن الفاعل ، إن كان الظرف غير متصرف -  . أو متصرف تصرًفا جزئيهً

 . ال ينوبان عن الفاعل "وإذا، إذ ":  الظرف غير متصرف مثل

ا   ،  هو ما يخرج عن النصب على الظرفي  إلى الجر بمن :الظرف المتصرف تصرًفا جزئيهً

 ، ع نيابته عن الفاعل بعضهم يمنو

 " أمام ، وخلف: "نحو  . هزيوبعضهم يج
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 (39)احملارضة 

 ، وما ينوب عن الفاعل عند تعدي الفعل نيابة غري املفعول به مع وجوده

 

  .نياب  غير المفعول به عن الفاعل مع وجود المفعول به* 

  .تأخر المفعول :يجيز بشرط  األخفش، و يجيزون الكوفيون،  يمنعون البصريون

  "الجمع  إكراًما عجيًبا محمًدا في داره يومَ  أكرمتُ ": إذا قلت ف

، صالح للنياب  مصدر: ظرف صالح للنياب  عن الفاعل، إكراًما شديًدا  : ، يوم الجمع  مفعول به :ا ، محمد فعل مبني للفاعل: أكرمت 

 .صالح ألن ينوب عن الفاعلجاز ومجرور : في داره 

 :  ، فال يجيزون أن تقولالمفعول به إذا وجد المفعول به في الكالمن أنه ال يجوز نياب  غير ويرى البصري -

 ."في داره شديدٌ  الجمع  إكرامٌ  يومُ  امحمد مَ كرِ أُ "

 "  يوَم الجمع  إكراما شديدا في داره محمدٌ  مَ أكرِ ": وإنما يجيزون فقط 

 .مقدًماوأجاز الكوفيون أن ينوب غير المفعول به عن الفاعل حتى لو كان المفعول به موجوًدا،  -

ِ قُلْ لِلَِّذيَن آَمُنوا َيْغفُِروا لِلَِّذيَن اَل َيْرُجوَن أَ } :في قراءة ألبي جعفر  تعالى هقول:  همدليلو اَم ّللاَّ { َقْوًما بَِما َكاُنوا َيْكِسُبونَ  ْجِزييُ لِ يَّ

 "لَيجِزي"  بالفتح القراءة المتواترةو

  .المفعول به موجود ومتقدم، ومع ذلك نصبه، وأناب الجار والمجرور عن الفاعل

  .به يجب أن يكون الذي تنيبه عن الفاعل متقدًما عن المفعول : بشرط    غير المفعول به عن الفاعل، لكنأجاز األخفش أيًضا نيابو -

ُه  :قول الشاعرفي  ودليله  َمْعنياً بِِذْكِر قلَبهُ ما دام             وإنما يرضي المنِيُب َربَّ

 .هي التي كانت مفعواًل به "قلبه"، وجار ومجرور" بذكر"، اسم مفعول يرفع النائب عن الفاعل  "امعني"

 ، األخفشعند  جائزهذا ، و ، لكن المفعول به متأخر" قلبه"المجرور مع وجود المفعول به  أناب الشاعر في هذا البيت

 .على الجار والمجرور   متقدم "قلبه" ت كلم له لو كانعنده ال يجوز و

  :دليلنا على أن الجار والمجرور ناب عن الفاعل في هذا الشاهد 

 .منصوب ؛ ألن الشطر األول  وال بد أن تكون منصوب  "قلبه"نصب كلم  

َدا  :قول الشاعرو  وال َشـَفى ذا الَغـيِّ إالَّ ُذو ُهـَدى         لم ُيْعـَن باْلَعْليـاء إاله َســيِّ

به ومع ذلك لم تنب  كانت في األصل مفعوال :، سيًدا" بالعلياء" هو المجرور، و عل مبني للمفعول يحتاج إلى نائب عن الفاعلف: يعن 

 .جوز عند الكوفيينين باب أولى أن مو األخفشهذا جائز عند و،  عن الفاعل

 .أن النائب الذي ناب عن الفاعل تقدم على المفعول به: والسبب في جوازه عند األخفش 

 .؛ سواء تقدم أو تأخر وجودهمع ؛ ألنهم يجيزون أن ينوب غير المفعول به عن الفاعل يضا صلح للكوفيين أيهذا الشاهد والذي قبله 

 .الضرورة الشعري   :الشواهد معروف توجيه البصريين لهذه و

 في اآلي  السابق  ؟ قراءة أبي جعفر ونكيف يوجهف

:  والتقدير فيه وّللا أعلم{ َيْغفُِروا}من قوله تعالى  ضمير مستتر يعود على الغفران المفهوم"ُيجزى"للفعل النائب عن الفاعل : قالوا 

 .تكون قوًما مفعواًل به ثاٍن، والنائب عن الفاعل ضمير مستتر يعود على الغفرانوحينئٍذ ، " قوًما بما كان يكسبون جزى الغفرانُ ليُ "

 :  هم توجيه آخرلو

  .، وهي مأخوذة من الفعل الجزاء : أي "جزى هوليُ ": ، ويكون التقدير" هو"أن يكون النائب عن الفاعل ضميًرا مستتًرا تقديره 

إذا كان ؛ الباقي ننصبه إما لفًظا ، وفال ننيب إال واحد  ، نياب  عن الفاعلبع  كلها تصلح للإذا اجتمع اثنان أو ثالث  أو أر -

 .إذا كان مجروًرا؛  وإما محالهً  ،  أو مصدًرا ظرًفا

 :إذا بنيناها للمفعول تصبح  "الجمع  في داره أكرمت محمد إكراًما شديًدا يومَ ": نحو 

 هو الذي كان مفعول به، "محمد" ألنفقط  بصريينالعلى رأي  ــــــ  "إكراما شديدا يوَم الجمع  في داره أكرم محمدٌ "

 .، والجار والمجرور أيضا ننصه محال ؛ ألن الجار والمجرور البد أن ياخذ حقه غيره بننيأن  ونزيوال يج 

 .، حرف الجر ال بد أن يأخذ حقه " من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره": كذلك في قوله 

 .عامل ينصب، والنائب يكون مرفوًعاالنائب مما معناه متعلق بال غير -

 " ك ضرًبا شديًدا في دارهالخميس أمامَ  يومَ  رب زيدٌ ضُ ": كما مثلنا 

منصوب على  " :ضرًبا"، منصوب على الظرفي  " يوم"، منصوب على الظرفي   "أمام" : منصوب  نلحظ أنها كلها

 .حقها أن تكون منصوب منصوب  محال ؛ ألن  مجرورة لفًظا : دار "في داره"هو المرفوع وحده،  : ، زيدٌ  المصدري 
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 .ما ينوب عن الفاعل عند تعدي الفعل ألكثر من مفعول* 

 .وننصب الثانيأحد المفعولين نرفع ؛ فإننا للمفعول حولناه إلى مبني ينصب مفعولين إذا الذي فعل ال -

 .؛ فال بد من إناب  األول منهما ، وإذا كان غير ملبس فال مانع أن تنيب الثاني أو األول إذا كان الكالم ملبًساو

 .سلم محمد خالد لزيد : أي  "خالًدا زيًدا محمدٌ سلم ": نحو

ألن كل واحد منهما يصلح أن يكون " زيدٌ  خالدٌ  سلم" :، وال يجوز أن تقول "زيًدا خالدٌ  ُسلمَ " :ت إلى مبني للمجهول نقول حولإذا 

 .واضحان  المأخوذاآلخذ و الثاني؛ ألن األول أو نيبال مانع أن ت؛ ف" خالًدا رياال أعطى محمدٌ ": آخًذا، لكن لو قلت

 .من المأخوذ اآلخذ ألنه اتضح  "ايرٌ  خالداأعطي "أو  ،"ريااًل  خالدٌ أعطي ": فتقول 

غير النائب يجب أن يكون منصوًبا سواء كان الفعل متعدًيا ألكثر من مفعول، أو كان مع النائب عن الفاعل أشياء أخرى تصلح إذاً  -

 .الظرف، أو المجرور، أو المصدر: أن تنوب عن الفاعل مثل 

 ؟ ا ال نرفع إال واحدنأنفي ما السبب 

 .ه ال يمكن أن يكون إال واحًدا الفاعل نفسف؛  ن النائب عن الفاعل ال يكون إال واحًداأل

 ، من باب ظن وأخواتها إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبرمتعديا قد يكون ف؛  أما تعدي الفعل ألكثر من مفعول به

 "أعلم، وأرى"باب من قد يكون متعدًيا إلى ثالث مفعوالت، ون ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وقد يكون الفعل متعدًيا لمفعولي

 ما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر ، " كسا"و باب ، ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر " ظن"باب  -

 .ينصب ثالث  مفعوالت "أعلم" و باب  

 :تفصيل 

 ".أعلم"أو باب " كسا"باب ، أو "ظن"في باب سواء .                              باتفاق جائزة ــــــــــــ نياب  األول

 .الخبراوي وابن الناظمعند  ممنوع ــــــــــــ  نياب  الثالث

 .عند المصنفجائزة ــــــــــــــ  نياب  الثالث مع عدم اإللباس

  ." ابكر ن زيدٌ ظُ "إلى مبني للمفعول إذا حولت  "اظننت زيًدا بكر ": مما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر 

  "عمًرا زيدٌ  سلم" :تصبح  "زيًدا عمًرا سلمتُ ":   أصلهما المبتدأ والخبرمما ينصب مفعولين ليس 

    . "بكرا ناجحا زيدٌ  لمَ أعْ ": إذا حولت تصبح  "زيًدا بكًرا ناجًحا أعلمتُ ": مما ينصب ثالث  مفعوالت 

 

 .جائز باتفاقاشكال فيه و ال "ادينار أعطي زيدٌ "،   "أعطيت زيًدا ديناًرا" : نياب  األول مما ال لبس فيه نحو قولك

 ؟واألول  ، وننصب المفعول الثاني هل يجوز أن ننيب المفعول به الثالثلكن 

 ؟هل يجوز ذلك " أعلم زيًدا بكًرا ناجحٌ ": نحو

 . اتفاًقاأن ذلك ممنوع  وابن الناظم الخبراوينقل 

 "ميًناسك زيًدا كبشَ  أعلمتُ ": ، ومثل بمثال " والصحيح جوازه إذا لم يلبس": وقال المصنف 

 .لمفعول به األول والثاني منصوبينوتترك ا فتنيب الثالث ،"ك ثمينٌ أعلم زيًدا كبشَ ": يجوز أن تقول: قال

 

 ؟ الثانيوالثالث، ونياب   لثاني ونصب األول، أو نصب األولز نياب  المفعول به اوهل تج

 .لكن بعضهم يرى أنها ممنوع  حتى لو لم تلبس ،  جازت مطلًقا يلبسوإن لم ،  ع ممنو إن ألبس" اكس"نياب  الثاني في باب  -3

 .نيالثا تلكنك رفع أنك تقصد نياب  األول: ، أي اعتقد السامع القلب في المسأل   نع إال إذاتال يم: وقيل -2

 .خياري  لكن األولى إقام  األول المسأل : وقيل  -1

 .امتنع نكرتين اوإن كان ، معرفتين امتنع افي باب ظن إن كان : وقيل -3

 .إن كان الثاني نكرة واألول معرف  امتنع نياب  الثاني: وقيل  -5

 :هذه المسأل  والراجح فيها  الفيصل في

 "أعلم"من باب أم ، "ظن"؛ سواء كان من باب س إذا لم يكن في الكالم لب،  الثانياألول أو يجوز لك أن تنيب المفعول به  -

 .بشرط أال يكون في الكالم لبس، "اكس"، أم من باب 

المفعول به الثاني وتترك المفعول به  تنيب أن ال يجوزو" أعطي زيٌد خالدا": تقول فيه  "أعطيت زيًدا خالًدا" :نحو  ما فيه لبس

 .؛ ألنه ملبس األول منصوب

 ،  "سي زيًدا جب ٌ كُ "، أو "ارٌ دينعطي زيًدا أُ ": يجوز أن تقول، و ال مانع "ديناراأعطيت زيًدا  " :فيه لبس س يفيما ل لكن

 ."جب ً  زيدٌ  كسيَ "، أو  "ادينار أعطي زيدٌ ": تقولف،  و األصل أن تنيب األول وتنصب الثاني
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 (41)احملارضة                                                                    

 حتدث للفعل عند بنائه للمفعولالتغريات اليت                                       

 
 

 .التغيرات التي تحصل في الفعل عن إناب  غيره منابه* 

 . لوا من أن يكون ماضًيا أو مضارًعارفع النائب عن الفاعل ال يخلالفعل الذي يصلح 

 ؟ مفعول فترفع به النائب عن الفاعللل فعل األمر أن تنبيهل يمكن 

 .ال يرفع االسم الظاهر حتى يمكن أن ننيبه عن الفاعل ؛ ألن فعل األمرذلك  ال يجوز

 :الفعل الماضي 

ا أم ربسواء ، ويكسر ما قبل آخره ؛ الماضي مطلًقا الفعل يضم أول  - اكان ثالثيهً ا أم سداسيهً ا أم خماسيهً الحرف األول وسواء كان ؛  اعيهً

ا، أم زائًدا  "ق لِ م، انطلق انطُ قدِّ تقدم تُ ، ج خرِ استخرج استُ  ، مكرِ أكرم أُ ، س لِ جُ  ب، جلسرِ ضرب ضُ " .فيه أصليهً

 .أوله وثانيه ضم ، فيبتاء زائدة ليست من بني  الفعل  اإذا كان الفعل الماضي مبدوء -

 "ربوضُ تُ ، لس وجُ تُ ، ُتفُهم ،  دىوهُ لم، تُ تعُ  ، تقدم": نحو 

 .وصل ؛ يضم األول والثالث  بهمزة امبدوءوإذا كان  -

 "اُنُطلق ، اكتتب اُكُتتب ، استخرج اُسُتخرج انطلق " :نحو 

  :للتفريق بين همزة الوصل وهمزة القطع قاعدة يسيرة 

 .فهي همزة وصل هااجعل قبل الكلم  المبدوءة بهمزة واوا، فإن نطقت هذه الهمزة في همزة قطع وإن لم تنطق

 :الفعل المضارع 

 (أنيت: )الواو ، التاء ، وجمعت في كلم   الفعل المضارع البد ان يكون مبدوءا بهمزة ، النون ،

 .يكون مضموًما إذا بنيته للمفعول ال بد أن "لتاءا الهمزة أو النون أو الياء أو"الحرف  اهذ -

  "كتب أكتب ، استخرج يستخرج ، انطلق أنطلق " :نحو  افتوحكون ميأن ال بد  للفاعلأول الفعل المضارع المبني  -

  "كرميأكرم ، دحرج حرج يُ دَ " :؛ فيضم أوله الفعل أربع  أحرف؛ سواء كانت بالزيادة، أو بدون زيادة إال إذا كان الماضي من 

 "مكرَ يُ ق، نطلَ يُ ج، ستخرَ يُ ب، كتَ يُ ": أما الفعل المضارع المبني للمفعول ؛ فإنه يضم أوله مطلقا وتفتح ما قبل آخره 

 .الماضي يكسر ما قبل آخره، والمضارع يفتح ما قبل آخره أنويختلفان في ، الماضي والمضارع في ضم أولهما  كيشتر -

 . "أجوف"هذا إذا لم يكن الفعل 

 .  عينه حرف عل هو ما كانت  :الفعل األجوف 

ا نحو    "نقادااختار و": نحو  (أو انفعل افتعل)أو كان على وزن  ، "قال وباع" :الفعل األجوف سواء كان ثالثيهً

 :فإنه يجوز فيه ثالث لغات إذا بني للمفعول ؛ 

 الكثير الغالبــــــــــــــ  ، وقلب جرف العل  ياءا هأول كسر -3

 "اختير ، انقيد"،  "صام صيم ،نام نيم  ،قال قيل، باع بيع ": نحو 

 

  .قليل و، بعض العرب عند  جائزـــــــــــــــ  ويقلب حرف العل  واوايضم أوله  -2

 ".ودنقُ ختور، اُ اُ "،  "نام نوم، صام صوم ،باع بوع  ،قال قول ": نحو 

 تختبط الشوك وال تشاك     على نيرين إذ تحاك حوكت :ر قول آخو،   فاشتريته بوع اليت شباب:  استشهدوا بقول الشاعرو

 "حيكتبيعت ، : "أن يقال  والكثير والغالب

  

 .من اللغتين السابقتين  أقل، و جائزـــــــــــــــــ  تشم الكسر شيئا من الضمأن : اإلشمام  -1

 "قُيِل ، ُبيِع": نحو 

 . عيرى وال يسم هفإن ؛ ام في آخر الكلم إذا كان اإلشمو -

اَك َنْسَتِعينُ }: تعالى هحو قولن اَك َنْعُبُد َوإِيَّ  " نستعين"ضم شفتاك عند الوقوف على فت [ 5: الفاتح ]{ إِيَّ

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن" :تنبية   " !البيع أو النسخ أو النقل"وال أحلل محاولة فكه ألي غرض ، كما ال أحلل " المستند ُمَؤمَّ

        i.m.a.m2010@hotmail.com: اصل عبر البريد يمكنكم التو

85 
     مسيةزلط

 

  واحد هو ما كانت عينه والمه من جنس :الثالثي  الفعل المضعف

 "عضَّ ، مدَّ  ، هزَّ ،  ردَّ ": مثل 

 :إذا بني للمفعول ؛ فإنه يجوز فيه ثالث  أجه أيضا 

   .الكثير والغالبـــــــــــ  يبقى على أصله وهو ضم األول -3

 "ُرِددَ "مكسور الثاني فأصله أن يكون مضموم األول وإال م دغمألن الحرف الثاني مضعف   "ُردَّ ، ُهز ، ُمد ، ُعض" : نحو

 .  قليل هلكنبعض العرب، عند  جائزــــــــــــ  كسر األول -2

تْ رِ َهِذِه بَِضاَعُتَنا }: تعالىه في قولمتواترة غير قراءة بيستدلون، و "هز "زه هِ ، د مِ  ، دَّ رِ " :نحو   [ 65: يوسف]{ إِلَْيَنا دَّ

وارِ َولَْو }:  هفي قول لكوكذ ُهْم لََكاِذُبونَ  دُّ  [ 28: األنعام]{ لََعاُدوا لَِما ُنُهوا َعْنُه َوإِنَّ

 .كسر األول هو كان األكثر كسر األول ، وهنا األقل  الفعل األجوففي 

 

ي من يجيز اإلشمام فالثي إال عند ويرى بعض النحويين أنه ال يجوز في المضعف الث،  ابن مالكعند  جائزـــــــــــــ  "اإلشمام" -1

 .الفعل األجوف 
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 بعون اهلل من ملخص شامل للمادة  ؛ انتهيت

 .راجية يل  ولكم النفع والفائدة 

*** 

 اجملهود ؛ لصاحبة  إال  امللخص هذا ينسب أال آمل 

 .استفاد  ممن اخلاصة الدعوات ، ورجاء للجهود حفظا 

 -اهلل إن تيسر ذلك بعون – مطورةأخرى  بنسخ  نوافيكم  وقد

*** 

 !ال تنسوني من صادق دعائكم 

 *** 

 متنياتي لكم حياة علمية ثرية موفقة

       وحتياتي لكم

  مسية كمال زلط
 


